
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чернігівським місцевим центром  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2019 рік у І кварталі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД 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 БПД.  

[1.3.] Децентралізація системи БПД.  

[1.4.] 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 .  

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

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 такі заходи: 

*спрямовані на запобігання безробіттю:  

21 лютого та 21 березня 2019 року 
начальник відділу правової інформації та 
консультацій Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко спільно з 
представником управління державної 
виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Людмилою 

Олійниковою проводили семінари для осіб, які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі зайнятості.  

 В ході спілкування, було 
обговорено питання правового 
регулювання виборчого процесу, права 
виборців, способи поновлення 
порушених прав виборців. Було 
наголошено, що фотографування, 
відеофіксація в будь-який спосіб 
результатів волевиявлення виборців в 
кабіні для таємного голосування, а 
також демонстрація виборцем 
результатів волевиявлення у 
приміщенні для голосування 

забороняються і є порушенням таємниці голосування. Також, безробітні 
дізналися про порядок надання безоплатної правової допомоги, організацію 
примусового виконання рішень, права та обов’язки сторін у виконавчому 
провадженні, сприяння зайнятості осіб, які мають майнові зобов’язання за 
рішеннями суду. 



9 січня 2019 року у приміщенні Козелецької філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості заступник начальника Козелецького бюро правової допомоги 
Володимир Михед провів семінар для безробітних на тему: «Легальна 
зайнятість». Присутнім було роз’яснено про актуальні проблемами сучасного 
ринку праці та легальної зайнятості населення, про ризики та правову і 
соціальну незахищеність громадян, які працюють в тіньовому секторі 
економіки. Також працівник бюро ознайомив присутніх із послугами, які 
можна отримати у бюро, хто може скористатися послугами бюро та ознайомив 
із загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я маю право» та 
змінами в законодавстві в зв’язку з прийняттям за ініціативою Мінюсту 
законодавства «Чужих дітей не буває», по закінченню семінару серед його 
учасників  було розповсюджено відповідні інформаційні буклети.  

*спрямовані на запобігання випадкам домашнього насильства: 

3 лютого 2019 року заступник начальника відділу Славутицьке бюро 
правової допомоги Наталія Новик, для школярів м. Славутич, на базі 
Загальноміського інформаційно-бібліотечного центру Славутицької 
центральної бібліотечної системи, провела виховний захід, де виступила з 
темою: «Протидія буллінгу». 

Учнів ознайомила з поняттям «Булінг», роз’яснили основні права та 
обов’язки дітей, поінформували куди звертатися за захистом своїх прав, 
детально зупинилися на відповідальності яка передбачена законодавством для 
дітей. Кожен учасник заходу отримав тематичні інформаційні буклети 
Міністерства юстиції України, а також ПАМ’ЯТКУ «Що можуть зробити 
батьки». 

Директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з керівником 
програм Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Наталією 
Куліковою в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського провели правоосвітні заходи для вчителів 
правознавства та історії Чернігівської області. Під час зустрічей викладачів 
ознайомили з способами захисту прав людини, порядком отримання 
безоплатної правової допомоги. Зупинились на положеннях Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», який визначає 
організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, 
основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які 
постраждали від такого насильства. Активно було обговорено шляхи протидії 
булінгу, порядку притягнення до відповідальності за вчинений булінг. 
*спрямовані на запобігання дискримінації: 



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 серпня 2017 року №2611/5 «Про реалізацію проекту «Я 
МАЮ ПРАВО» протягом звітного кварталу працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги постійно 
проводили заходи з ознайомлення населення з правопросвітницьким проектом 
«Я маю право» як під час семінарів, робочих зустрічей, так і під час роботи 
дистанційних та мобільних консультаційних пунктів, а також вуличного 
інформування.   

14 березня 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з 
першим заступником начальника Головного територіального управління  

юстиції у Чернігівській області Іриною Жмакою здійснив прийом військових в 
Чернігівському зональному відділі правопорядку Міністерства оборони 
України. З керівництвом Чернігівського зонального відділу правопорядку 
Міністерства оборони України було обговорено питання щодо подальшого 
проведення спільних заходів направлених на захист прав військових.  

Протягом останнього тижня червня з нагоди Дня Конституції України 
працівники Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у рамках проекту «Я маю право!» проводили вуличне 
інформування з метою підвищення рівня правової обізнаності населення з 
конституційними правами.  

Заходи відбулись не лише у Чернігові, а й у Городні, Славутичі, Козельці 
та Ріпках.  

У процесі спілкування з мешканцями міст і селищ працівники Центру 
роз’яснювали основні конституційні права, які гарантуються державою та 
способи їх захисту, в разі порушення. Інформували громадян про право 
кожного на професійну правничу допомогу. 

*спрямовані на запобігання злочинності: 

16 квітня 2019 року керівництвом Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги проведений семінар для учнів 
Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування з 
питань виборчого права та способів захисту прав людини.  

У ході семінару акцентовано увагу на тому, що кожний громадянин 
України на виборах Президента України має один голос і виборець може 



використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений 
до списку виборців. Ознайомили учнів з дорожньою картою виборця та 
відповідальністю за вчинення порушень під час волевиявлення. Учням 
зазначили, що забороняється фотографувати та фіксувати на відео у будь-який 
спосіб результатів голосування у кабіні для таємного голосування та 
демонстрація виборцем результатів голосування у приміщенні для голосування. 

*спрямовані на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у 
законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, 
пенсійного забезпечення, тощо: 

У приміщенні Городнянського бюро правової допомоги заступник 
начальника бюро Тетяна Костюкова 20 червня 2019 року роз’яснювала 
присутнім учасникам антитерористичної операції основні зміни законодавства 
у сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення. 

*постійно діючі правопросвітницькі семінари/форуми 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:  

Володимир Бобруйко розповів про категорії осіб, які мають право на отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги в цивільному та адміністративному 
порядку, та зосередив увагу на питаннях, з якими найчастіше звертаються 
громадяни за отриманням правових консультацій. 

 

1.1. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці з ними та надання методичної допомоги з 
метою удосконалення надання ними БПД 

З метою розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів БПД 15 
лютого 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко підписав 
меморандум з в.о. директора комунальної установи «Чернігівський обласний 
центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, 
членів їх родин та сімей загиблих» Чернігівської обласної ради Іриною Кузіною 
щодо подальшої співпраці та проведення спільних заходів. 



 26 квітня 2019 року відбулось урочисте підписання Меморандуму про 
співпрацю між місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, Головним територіальним управлінням юстиції в області та 
територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.  

Підписання угоди про взаємодію направлено на створення умов для набуття 
військовослужбовцями знань про свої права, їх соціальний та правовий захист, 
забезпечення рівних можливостей на отримання безоплатної правової допомоги 
у повному обсязі.  

З метою налагодження співпраці та надання методичної допомоги 
партнерам БПД з ними протягом звітного періоду були проведені 
правопросвітницькі заходи на базі органів місцевого самоврядування.  

15 березня 2019 року заступник начальника відділу Ріпкинське бюро 
правової допомоги Олександр Гаан провів правопросвітницькі заходи для 
мешканців селища Добрянка Ріпкинського району, в ході яких проінформував 
про правове регулювання виборчого процесу, права виборців, 
загальнопросвітницький проект «Я маю право!» 

6 березня 2019 року начальник відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого  центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Бойко спільно з 
представниками громадськості, поліції, органів виконавчої влади взяла участь у 
засіданні круглого столу на тему: «Реалізація безпекових ініціатив в місті 
Чернігові». 

На круглому столі було презентовано Довідник із взаємодії поліції та 
громади Чернігова, а також обговорювались питання безпекових ініціатив в 
місті, пріоритет для громади Чернігова, спільні заходи громади, місцевої влади 
та поліції в забезпеченні безпечного середовища в місті.Юлія Бойко зазначила, 
що безоплатна первинна правова допомога надається усім особам (незалежно 
від матеріального становища, інших факторів) які звертаються до Центру. 
Конкретизувала суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу 
(особи з інвалідністю, діти, особи, які постраждали від домашнього насильства 
або насильства за ознакою статі та інші) які мають право на складення 
документів процесуального характеру, здійснення представництва в судах, 
інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами. 

1.2. Проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних 
заходів з регулярного висвітлення 



діяльності РЦ, МЦ разом з бюро правової допомоги  та адвокатів у 
ЗМІ. 

*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 
в установах виконання покарань з найбільш актуальних правових питань 
вказаної категорії осіб 

8 лютого 2019 року Чернігівському слідчому ізоляторі роз’яснювався 
порядок звернення до Європейського суду з прав людини. Також були 
проведені  правоосвітні заходи щодо порядку звернення до Європейського 
суду з прав людини із засудженими, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі в Чернігівському слідчому ізоляторі. 

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

5 березня 2019 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги в Чернігівському геріатричному пансіонаті проводив інформаційно-
роз’яснювальні заходи заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з 
БВПД Данило Павлюк. Присутнім роз’яснювались такі актуальні питання: 
порядок проведення перерахунку пенсії, прийняття спадщини, стягнення 
аліментів на утримання непрацездатних батьків, оформлення права власності на 
будинок. Окрім того, відвідувачів було ознайомлено з правопросвітницьким 
проектом Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО».   

 
*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, та ВПО:  

директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко зустрівся з батьками, діти 
яких будуть відвідувати Чернігівські дошкільні навчальні заклади № 14  
«Малятко» та № 32 «Веселка. 

Під час зустрічі було роз’яснено, що здійснення батьками своїх прав та 
виконання обов’язків має ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської 
гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам 
дитини. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним 
засадам суспільства. Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є 
підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом. Було 



акцентовано увагу, що у відповідності до Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» усі діти мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу. 

*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів 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): 

2 лютого 2019 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги для осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», іноземців та осіб 
без громадянства, затриманих з метою ідентифікації та забезпечення 
примусового видворення директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ярослав 
Хоменко здійснили виїзд до Чернігівського пункту тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні 
Державної міграційної служби України. 

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

5 лютого 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з 
представником громадської організації «MART» Дмитром Науменко, 
заступником начальника відділу нотаріату Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Надією Авраменко та студенткою ІІІ 
курсу юридичного факультету Чернігівського кооперативного коледжу 
Світланою Доробляй відвідали військових, які перебувають на лікуванні у 
Чернігівському військовому госпіталі. 

Під час зустрічі, військових було проінформовано про способи захисту 
прав людини, пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, 
про порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги, положення 
Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та 
Закону України «Про протидію торгівлі людьми». 

*проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального 
захисту населення: 

 



 11 березня 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко 
спільно з начальником відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Юлією Бойко проводили інформаційно-роз’яснювальні 
заходи та прийом громадян на базі Управління праці та соціального захисту 
населення Новозаводської районної у місті Чернігові ради. 

 
 
 
*проведення інформаційних заходів в управліннях Пенсійного фонду 

України: 
14 січня 2019 року керівник Славутицького бюро правової допомоги 

Наталія Новик спільно з завідувачем юридичного сектору управління 
Пенсійного фонду України у м. Славутичі Тетяною Потапенко проводили 
інформування громадян з питань порядку виконання рішення суду по 
перерахунку пенсії,  порядку заміни сторони виконавчого провадження та щодо 
умов отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.  

 
*проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби 

зайнятості:  
 

3 березня 2019 року у приміщенні Козелецької філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості заступник начальника відділу  Козелецьке бюро 
правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Михед провів семінар для 
безробітних на теми «Жінка на ринку праці» та «Відповідальне батьківство». 

 Присутнім було роз’яснено про рівність прав чоловіків та жінок, про 
недопустимість дискримінації за статтю, про можливу відповідальність у таких 
випадках, а також трудові права та гарантії для працюючих жінок, підстави та 
порядок нарахування аліментів, правила виїзду з дитиною за кордон, порядок 
зняття з реєстрації місця проживання, порядок отримання податкової знижки на 
навчання, інших стимулів на навчання, порядок призначення тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 
механізми реалізації виборчого права. 

 
*проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах:  
У приміщенні Деснянської селищної ради та у приміщенні Комунального 
підприємства «Селищна лікарська амбулаторія практики сімейної медицини» 
20 червня 2019 року заступник начальника відділу Козелецьке бюро правової 



допомоги Володимир Михед провів інформаційно-роз’яснювальні заходи з 
актуальних правових питань.  

*проведення інформаційних заходів в громадських організаціях 
інвалідів, будинках для літніх людей: 

20 січня 2019 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги в Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Данило Павлюк провів інформаційні 
заходи з питань доступу до БПД. 

 *розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та 
друкованих засобах масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, 
зовнішня реклама (соціальна реклама) міського типу; інформаційно-
роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ: 
Протягом звітного кварталу 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: 09.01.2019 у самостійному інтернет-виданні «Чернігівський монітор» 
розміщена публікація «Обговорили питання реалізації права на працю та 
працював консультативний пункт доступу до безоплатної правової допомоги», 
15.01.2019 на веб-сайті Козелецької районної державної адміністрації 
опублікований звіт за результатами спільного з Козелецьким бюро правової 
допомоги заходу «Переваги легальної праці та негативні наслідки «тіньової» 
зайнятості обговорили на семінарі», 21.01.2019 на веб-сайті Славутицької 
міської ради розміщені оголошення про проведення прийому громадян 
працівниками Славутицького бюро правової допомоги, 24.01.2019 на веб-сайті 
Славутицької централізованої бібліотечної системи опубліковані оголошення 
щодо проведення правового лекторію «Правопорушення підлітків та юридична 
відповідальність», 25.01.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Суспільний 
кореспондент» розміщена стаття «Розлучилися двоє: кому належатиме 
спільний будинок», 25.01.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Регіон. Спецкор» 
опублікована стаття «Кому належатиме будинок після розірвання шлюбу», 
25.01.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Біла хата» розміщена стаття «Що 
треба знати про визнання батьківства», 25.01.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ 
«Регіон. Спецкор» розміщена публікація «Визнання батьківства за біологічним 
батьком дитини», 27.01.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Суспільний 
кореспондент» опублікована стаття «Що треба знати про визнання 
батьківства», 27.01.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Біла хата» розміщена 
стаття «Кому належатиме будинок після розірвання шлюбу», 28.01.2019 на веб-



сайт Козелецької районної державної адміністрації оприлюднений Графік 
виїзних консультпунктів Козелецького бюро правової допомоги Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на I 
квартал 2019 року, 06.02.2019 на веб-сайті ГО «Чернігівський громадський 
комітет захисту прав людини» розміщена публікація «Як вирішуються 
соціально-економічні проблеми переселенців на Чернігівщині», 12.02.2019 у 
самостійному інтернет-ЗМІ «Громадський простір» опублікована стаття «Як 
вирішуються соціально-економічні проблеми переселенців на 
Чернігівщині»,13.02.2019 на веб-сайті Чернігівського вищого професійного 
училища № 15 опублікована стаття «Зустріч студентів ЧВПУ з представниками 
безоплатної вторинної правової допомоги», 27.02.2019 та 28.02.2019 на веб-
сайті Городнянської районної державної адміністрації розміщені статті 
«Визначення походження дитини», 28.02.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ 
«Суспільний кореспондент» розміщена стаття «Оскарження заборгованості за 
кредитним договором», 28.02.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Регіон. 
Спецкор» опублікована стаття «У Чернігові оскаржили заборгованість за 
кредитним договором», 28.02.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Біла хата» 
розміщена стаття «Суд у Чернігові відмовив банку в задоволенні позову», 
05.03.2019 на веб-сайті Чернігівського громадського комітету захисту прав 
людини розміщена публікація «В Чернігові обговорили особливості виборчого 
процесу для вразливих виборців», 07.03.2019 та 14.03.2019 на веб-сайті 
Чернігівського національного технологічного університету опублікована 
інформація про зустрічі з представниками Чернігівського місцевого центру з 
надання БВПД, 22.03.2019 на веб-сайті Чернігівського вищого професійного 
училища побутового обслуговування опублікована стаття «Безоплатна правова 
допомога», 22.03.2019 на веб-сайті Козелецької селищної ради розміщена 
стаття «Берегиня чи бізнесвумен – дискутували про це в Козелецькій 
бібліотеці», 23.03.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Регіон. Спецкор» 
опублікована стаття «Умови реалізації прав виборчих прав обговорили у 
Чернігові», 27.03.2019 і 29.03.2019 на веб-сайті Городнянської районної 
державної адміністрації розміщені статті «Захист прав споживачів в Україні», 
28.03.2019 на веб-сайті Чернігівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. В.Г. Короленка опублікована інформація за результатами 
прийому громадян та надання юридичних консультацій представниками 
місцевого центру БВПД, 28.03.2019 на веб-сайті Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини поширена інформація про проведені спільно з 
представниками Чернігівського місцевого центру з надання БВПД заходи з 
роз’яснення виборчих прав підопічним Козелецького і Чернігівського 
геріатричних пансіонатів, 28.03.2019 на веб-сайті Новозаводського райсуду м. 
Чернігова опубліковані оголошення про проведення прийому громадян 
працівниками системи БПД, 28.03.2019 на веб-сайті Чернігівського 
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громадського комітету захисту прав людини опублікована стаття «На 
Чернігівщині вразливим виборцям роз’яснюють виборчі права та правила 
голосування», 30.03.2019 у самостійних інтернет-ЗМІ «Біла хата» і «Суспільний 
кореспондент» розміщена стаття «Військовослужбовці зустрілися з юристами», 
30.03.2019 у самостійному інтернет-ЗМІ «Регіон. Спецкор» опублікована стаття 
«Представники Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги провели правоосвітній захід з 
військовослужбовцями». 

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».  

1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян)ю. 

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 

Ріпкинської районної державної 
адміністрації (17.01.2019); 

- управлінні соціального захисту 
Городнянської районної державної 
адміністрації (31.01.2019); 

- управлінні соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Славутицької міської ради (26.02.2019); 

- управлінні соціального захисту 
Козелецької районної державної 

адміністрації (19.03.2019); 
- управлінні праці та соціального захисту населення Деснянської районної 

у м. Чернігові ради (20.03.2019); 
* в управліннях Пенсійного фонду: 
- управлінні Пенсійного Фонду 

України в м. Славутич Київської області 
(17.01.2019); 

- Ріпкинському об’єднаному 
управлінні Пенсійного Фонду України 
(24.01.2019); 



- Бобровицькому об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(06.02.2019); 
- Городнянському секторі обслуговування громадян Ріпкинського об’єднаного 
управління Пенсійного Фонду України (10.02.2019); 

- Чернігівському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(13.03.2019); 

* в закладах Державної служби 
зайнятості: 

- Чернігівському міському центрі 
зайнятості (09.01.2019, 13.02.2019, 
21.02.2019, 21.03.2019 ); 

- Козелецькому районному центрі 
зайнятості (09.01.2019, 14.02.2019, 
21.03.2019); 

- Ріпкинському районному центрі 
зайнятості (31.01.2019); 

- Городнянському районному центрі зайнятості (08.02.2019); 
- Славутицькому міському центрі зайнятості (12.03.2019); 
* в лікувальних закладах: 
- Комунальному підприємстві 

“Селищна лікарська амбулаторія практики 
сімейної медицини” Деснянської селищної 
ради (15.01.2019, 13.03.2019 );   

- комунальному лікувально-
профілактичному закладі “Чернігівська 
обласна психоневрологічна лікарня” 
(29.01.2019); 

- Ріпкинській центральній районній 
лікарні (13.02.2019);  

- Комунальному неприбутковому 
підприємстві “Славутицька міська лікарня” 
(25.03.2019);  

* в громадських організаціях 
інвалідів, будинках для літніх людей: 

- Чернігівському центрі соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних 
(30.01.2019); 

- Козелецькому геріатричному 
пансіонаті (25.03.2019); 

- Чернігівському геріатричному 
пансіонаті (27.03.2019);   

* у відділеннях Укрпошти: 
- відділенні поштового зв’язку 

Городня Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (06.03.2019); 



- відділенні поштового зв’язку Козелець Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (26.03.2019); 

* у судах: 
- Ріпкинському районному суді (19.02.2019); 
- Городнянському районному суді (12.03.2019); 
- Новозаводському районному суді міста Чернігова (29.03.2019);   
* в будинках-інтернатах, 

притулках, службах у справах дітей 
органів місцевого самоврядування, тощо: 

- Чернігівському обласному центрі 
соціально-психологічної допомоги 
(11.01.2019); 

- службі у справах дітей та сім'ї 
виконавчого комітету Славутицької міської 
ради (22.01.2019, 06.03.2019); 

- службі у справах дітей Козелецької 
районної державної адміністрації 
(31.01.2019); 

- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 
(13.03.2019); 

- Чернігівському обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (20.03.2019); 

- службі у справах дітей Ріпкинської районної державної адміністрації 
(27.03.2019); 

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

- Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні (05.02.2019); 

- Ріпкинському районному секторі Державної міграційної служби 
України у Чернігівській області (14.03.2019); 

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

- терапевтичному відділенні Чернігівської міської лікарні № 3 
(29.01.2019); 

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

- Чернігівському обласному 
територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки (16.01.2019, 
30.01.2019, 06.02.2019, 20.02.2019, 
15.03.2019); 

- Городнянському районному 
військовому комісаріаті (17.01.2019); 

- громадській організації «Ветерани 
АТО Городнянщини» (23.01.2019); 



- Козелецькому районному 
військовому комісаріаті (14.02.2019); 

- Славутицькому міському 
військовому комісаріаті (20.02.2019); 

- Державному науково-дослідному 
інституті випробувань і сертифікації 
озброєння та військової техніки 
(15.03.2019); 

- Ріпкинському районному 
військовому комісаріаті (21.03.2019); 

- Чернігівському військовому шпиталі (22.03.2019); 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 
- Деснянській селищній раді Козелецького району (15.01.2019, 13.03.2019);  

- Славутицькій міській раді (22.01.2019, 06.03.2019); 
- Козелецькій районній державній адміністрації (31.01.2019);  

- Замглайській селищній раді 
Ріпкинського району (07.02.2019);   
- Іванівській сільській об'єднаній 
територіальній громаді (08.02.2019); 

- Петрушівській сільській раді 
Ріпкинського району (21.02.2019); 

- Кіптівській сільській раді 
Козелецького району (28.02.2019, 
28.03.2019); 
- Ваганицькій сільській раді 
Городнянського району (28.02.2019); 

- Городнянській районній державній 
адміністрації (13.03.2019); 

- Михайло-Коцюбинській селищній 
раді Чернігівського району  (14.03.2019); 

- Ріпкинській районній державній 
адміністрації (27.03.2019);  

- Великолиственській сільській раді 
Городнянського району (27.03.2019); 

* в бібліотеках: 
- Чернігівській обласній 

універсальній бібліотеці імені В.Г. 
Короленка (24.01.2019, 28.02.2019, 
14.03.2019); 

- Загальноміському бібліотечно-
інформаційному центрі Славутицької 
центральної бібліотечної системи 
(30.01.2019, 04.03.2019);  



* в установах пробації, виконання покарань, слідчих ізоляторах: 
- Деснянському районному відділі філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області 
(22.01.2019); 

- Новозаводському районному відділі 
філії Державної установи «Центр пробації» 
в Чернігівській області (22.01.2019); 

- Чернігівському районному секторі 
філії Державної установи «Центр пробації» 
в Чернігівській області (22.01.2019); 

- Славутицькому міському секторі 
філії Державної установи «Центр пробації» 
в місті Києві та Київській області 
(05.02.2019, 18.03.2019); 

- Ріпкинському районному секторі 
філії Державної установи «Центр пробації» 
в Чернігівській області (12.02.2019); 

- Козелецькому районному секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (25.02.2019);   

- Чернігівському слідчому ізоляторі (26.02.2019); 
- Городнянському районному секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області (01.03.2019); 
- Державна установа “Чернігівська виправна колонія (№44)” (11.03.2019). 
Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні прийоми до громадян 

похилого віку, з обмеженими можливостями (20.02.2019, 20.02.2019, 
22.02.2019).  
 

 
 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД.  

Підготовлено три зразкових справи з успішною практикою вирішення в 
судовому порядку спорів. 

1) Доручення від 25.03.2019  №1-30/19, адвокат Чепурна Наталія 
Вікторівна, справа №751/785/19. 
Адвокат в суді першої інстанції не приймала участь, нею складено апеляційну 
скаргу та взято участь у судовому засіданні. 
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія чи 
бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи 
громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 
адміністративну відповідальність. 
Згідно ст. 10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка 



його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, 
передбачала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.   
19.03.2019 Новозаводський районний суд м. Чернігова вирішив визнати 
винуватим у порушенні вимог п. 31.4.3 (в) Правил дорожнього руху бо, будучи 
особою яка протягом року вчинила правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 121 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, 28 січня 2019 року, в 18 
год. 10 хв., по вул. Жабинського, 2, у м. Чернігові, він керував транспортним 
засобом «Volkswagen Caddy», у якого не працювала лампа лівої фари в режимі 
ближнього світла в темну пору доби.  
23.04.2019 Чернігівський апеляційний суд постановив пеляційну скаргу 
захисника задовольнити, постанову Новозаводського районного суду м. 
Чернігова від 19 березня 2019 року щодо клієнта скасувати, а провадження по 
справі закрити на підставі ч. 1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.  
 

2) Доручення 01.03.2019 №1-14/19, адвокат Могілевець Оксана Сергіївна, 
справа №748/807/19 

Адвокатом складено позовну заяву про визнання права власності. 
Адвокат в інтересах клієнта звернулась до суду з позовом  до Киселівської 
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області про визнання права 
власності. 
Клієнтка просила визнати за нею право власності на 1/2 частину житлового 
будинку з господарськими будівлями та спорудами, як за спадкоємцем першої 
черги після померлого чоловіка та на 1/2 частину житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами, як за членом колишнього 
колгоспного двору, мотивуючи свої вимоги тим, що нотаріус відмовила у 
видачі свідоцтва про право на спадщину на зазначений будинок у зв`язку із 
відсутністю правовстановлюючого документу на цей будинок.  
Відповідно до Постанови РМ УРСР від 11 березня 1985 року № 105 « Про 
порядок державного обліку житлового фонду» і відповідно до чинного на той 
час порядку обліку господарств колгоспних дворів, все майно колгоспного 
двору обліковувалося за головою колгоспного двору. 
Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України № 20 від 
22.12.1995 року " Про судову практику у справах за позовами про захист права 
приватної власності" з наступними змінами, до правовідносин, що виникли 
раніше, застосовується чинне на той час законодавство, зокрема, спори щодо 
майна колишнього колгоспного двору, яке було придбане до 15 квітня 1991 
року, мають вирішуватись за нормами, що регулювали власність цього двору. 
Згідно статті 120 ЦК УРСР (1963 року), колгоспний двір це сімейно-трудове 
об`єднання осіб, які використовують майно двору для ведення підсобного 
господарства і для сімейних потреб. Майно колгоспного двору належить його 
членам на праві сумісної власності. 



За нормами ст.ст. 120, 123 ЦК УРСР, які діяли до ведення в дію Закону України 
Про власність, кожен з членів колгоспного двору мали рівне право на майно 
колгоспного двору.  
31.05.2019 Чернігівський районний суд Чернігівської області вирішив позов 
задовольнити. Визнати за Позивачем право власності на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами, у тому числі: на 1/2 частину в 
порядку спадкування, як за спадкоємцем за законом після смерті чоловіка 
Позивача, який помер 16.10.2017, та на 1/2 частину як за колишнім членом 
колгоспного двору. 
3) Доручення 15.06.2018  №1-357/18, адвокат Святная Ольга Володимирівна, 
справа №751/8858/18 
Адвокатом складено позовну заяву про зміну встановленого рішенням суду 
порядку користування квартирою та взято участь у судових засіданнях. 
Адвокат в інтересах клієнта звернулась до суду з позовом до Відповідача, в 
якому просила: змінити встановлений рішенням Новозаводського районного 
суду м. Чернігова від 10.10.2017 року порядок користування квартирою  
житлового будинку по вул. Козацькій в м. Чернігові та виділити їй в 
користування житлову кімнату площею 17,5 кв.м. з балконом площею 0,7 кв.м. 
та житлову кімнату площею 10,5 кв.м.; виділити в користування Відповідача 
житлову кімнату площею 17,4 кв.м.; залишити в спільному користуванні 
співвласників кухню площею 6,0 кв.м., передпокій площею 6,8 кв.м., 
вбиральню площею 1,1 кв.м., ванну площею 2,1 кв.м., шафу площею 0,6 кв.м.  
Згідно з п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах за позовами про захист права приватної власності» № 20 від 
22.12.95р. квартира, яка є спільною сумісною чи спільною частковою 
власністю, на вимогу учасника (учасників) цієї власності підлягає поділу в 
натурі, якщо можливо виділити сторонам ізольовані жилі та інші приміщення з 
самостійними виходами, які можуть використовуватися як окремі квартири або 
які можна переобладнати в такі квартири. У протилежному випадку може бути 
встановлено порядок користування приміщеннями квартири, якщо про це 
заявлено позов. 
Відповідно до вимог ст.ст. 356, 358 ЦК України власність двох або більше осіб 
із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою 
власністю. Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за 
їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та 
користування майном, що є їх спільною частковою власністю. Кожен із 
співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї 
частки майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової 
власності. 
Відповідно до правової позиції постанови Верховного Суду України від 
17.02.2016 у справі №6-1500цс15 оскільки спірні правовідносини не стосуються 
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розподілу майна для припинення права спільної часткової власності, суд 
виділяє в користування сторонам спору в натурі частки, адекватні розміру їх 
часток у праві власності на спільне майно. При цьому допускається можливість 
відійти в незначних обсягах від відповідності реальних часток ідеальним у 
зв'язку з неможливістю забезпечити їх точну відповідність. Таке рішення не 
змінює розміру часток співвласників у праві власності на спільне майно, не 
порушує їх прав як власників. 
12.03.2019 Новозаводський районний суд м. Чернігова вирішив позов про зміну 
встановленого рішенням суду порядку користування квартирою задовольнити. 
Змінити встановлений рішенням Новозаводського районного суду м. Чернігова 
від 10 жовтня 2017 року порядок користування квартирою житлового будинку 
по вулиці Козацькій в місті Чернігові. 
 
1.6. Розширення доступу до безоплатної правової допомоги.  

 

Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні 
прийоми до громадян похилого віку, з 
обмеженими можливостями (20.02.2019, 
20.02.2019, 22.02.2019).   

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 
За період з 01 січня по 31 березня 2019 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1410 звернень 
клієнтів, з них: 1271 особам було надано правову консультацію, 139 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 

687 580 107 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

180 177 3 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

134 126 8 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

239 224 15 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

170 164 6 

6 Разом по МЦ 1410 1271 139 
 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

132 рішення про надання БВПД та видано 32 доручення про призначення 
адвокатів та 107 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 263 (19%), з інших питань 198 (14%), 
сімейного права 181 (13%), з питань виконання судових рішень 141 (10%), 
спадкового права 125 (9%), іншого цивільного 115 (8%), житлового 107 (7%), 
договірного 100 (7%), земельного 73 (5%), трудового права 57 (4%), 
адміністративного 42 (3%), з медичних питань 8 (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 878 нових 

клієнтів, з них: 331 чоловіків (38%) та 547 жінок (62%). 
 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 878 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 3 (1%), від 18 до 35 років включно — 
168 (19%), від 35 до 60 років включно — 414 (47%), понад 60 років — 293 
(33%). 
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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) 
66 (50%) та інвалідам 33 (25%). По ветеранам війни прийнято 19 рішень (14%), 
по внутрішньо переміщеним особам 6 (5%), по особам, на яких поширюється 
дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту” 5 (4%), по особам, щодо яких суд розглядає справу про 
надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 2 (1%), по дітям, які 
не належать до окремих категорій 1 (1%). 
 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 
- здійснено 28 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 40 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 61 прийом громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 258 особи, в тому числі 91 осіб звернулись за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 167 осіб - 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 77 правопросвітницький захід; 
- розміщено у ЗМІ 56 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- 67  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: 

28/91 61/167 13 77 67 56 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

6/13 6/10 3 15 7 6 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

3/8 15/41 3 9 3 7 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

6/18 6/17 3 11 17 4 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

2/6 11/19 1 10 9 8 
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