
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

у Чернігівському місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

у ІІ кварталі 2016 року 
 
 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які 
стали або можуть стати жертвами насильства в сім'ї, Чернігівським місцевим 
центром з надання  безоплатної вторинної правової допомоги (далі — 
Чернігівський МЦ) було забезпечено шляхом проведення роботи виїзних 
консультативних пунктів у:  

* службі у справах дітей Славутицької міської ради (22.04.2016);  
* Чернігівській загально-

освітній школі-інтернаті І-ІІІ 
ступенів Чернігівської обласної 
ради (21.04.2016);  

* службі у справах дітей 
Ріпкинської районної державної 
адміністрації (13.05.2016); 

* Городнянській загально-
освітній школі-інтернаті І-ІІІ 
ступенів Чернігівської обласної 
ради (13.06.2016);  

* Городнянській спеціальній 
загальноосвітній школі-інтернаті І-
ІІ ступенів Чернігівської обласної ради (13.06.2016);  

* службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 
(13.06.2016); 

* службі у справах дітей Чернігівської районної державної адміністрації; 
(30.06.2016). 

 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для учасників 

бойових дій було забезпечено 
шляхом проведення роботи 
виїзних консультативних пунктів 
у: 

* центрі соціально – 
психологічної реабілітації 
постраждалих внаслідок АТО та 
особам, що перебувають в 
кризових станах (24.05.2016);  

* у Чернігівському 



військовому шпиталі (24.06.2016). 
Також з 20 квітня 2016 року було розпочато роботу кімнати правової 

допомоги в Чернігівському обласному військовому комісаріаті, яка працює 
кожну першу та третю середу місяця. Працівниками Чернігівського МЦ надано 
правову допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей на 5-х виїздах 
(04.05.2016, 18.05.2016, 01.06.2016, 15.06.2016, 29.06.2016). 

Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для внутрішньо 
переміщених осіб було забезпечено шляхом проведення роботи виїзного 
консультативного пункту у терапевтичному відділенні Чернігівської міської 
лікарні № 3, де перебувають внутрішньо переміщені особи (11.05.2016). 

 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для інвалідів, осіб 

похилого віку, людей з особливими потребами було забезпечено шляхом 
проведення роботи виїзних консультативних пунктів у: 

* Чернігівському геріатричному пансіонаті (12.05.2016);  
* Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних 

(18.05.2016);  
* Городнянському психоневрологічному інтернаті (13.06.2016). 
 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для населення, 

що проживає в сільській місцевості,  було забезпечено шляхом проведення 
роботи виїзних консультативних пунктів у: 

* Славутицькій міській раді (22.04.2016);  
* Хмільницькій сільській раді Чернігівського району (21.04.2016);  
* Добрянській селищній раді Ріпкинського району (16.05.2016);  
* Ріпкинській районній державній адміністрації (13.05.2016);  
* Радульській селищній раді Ріпкинського району (01.06.2016);  
* Козелецькій районній державній адміністрації (30.06.2016);  
* Хрипівській сільській раді Городнянського району (13.06.2016). 
 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, на яких 

поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» було забезпечено шляхом проведення 
роботи виїзного консультативного пункту у Чернігівському пункті тимчасового 

перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні ДМС України 
(30.06.2016). 

 
З метою надання безоплатної 

правової допомоги для людей, 
позбавлених можливості пересування, за 
місцем їх перебування було проведено 
один виїзний прийом інваліда другої 
групи (21.06.2016). 

 



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

 
РЦ 
 
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом 

між ними. 
 
  
Двічі на місяць проводились робочі зустрічі з адвокатами, що 

співпрацюють з Чернігівським МЦ, з 
метою обміну позитивним досвідом: 
22.04.2016 (з Оксаною Чикилевською і 
Сергієм Павленком), 27.04.2016 (з  
Оксаною Могілевець, Вадимом 
Акуленком, Андрієм Яковлевим, 
Сергієм Гробком та Олександром 
Басенком), 10.05.2016 (з Олександром 
Басенком, Ольгою  Святною та Валерієм 
Кулішом), 25.05.5016 (з Тетяною 
Дроботущенко та Ігором Остроносом), 
29.06.2016 (з Сергієм Логвіним, Вадимом Акуленком, Олександром Басенком) 
та 30.06.2016 (з Тетяною Чіковою, Антоніною Верех, Денисом Рябініним, 
Ольгою Кручек,). Під час зустрічей відбувався обмін позитивним досвідом. 

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

територіальних громад. 
 
 
З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні безоплатної 

правової допомоги Чернігівським МЦ підтримуються в контрольному стані та 
щоквартально переглядаються для доповнення та оновлення паспорти 

територіальних громад Городнянського, 
Козелецького, Ріпкинського, 
Чернігівського районів, міст Чернігова та 
Славутича. У червні 2016 року було 
розроблено паспорт територіальної 
громади Козелецького району.  

З метою тісної співпраці та 
консолідації зусиль, спрямованих на 
сприяння наданню правової допомоги та 
юридичних соціальних послуг в інтересах 
осіб, які потребують безоплатної правової 
допомоги, а також з метою забезпечення 

їм доступу до правової допомоги, було укладено 2 меморандуми про 



співпрацю: з Чернігівським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді (09.06.2016) та Юридичною клінікою “Adiutorium” Чернігівського 
державного технологічного університету (17.05.25016).  

Також з метою створення умов для набуття військовозобов’язаними, 
призваними на військову службу у зв’язку з мобілізацією, резервістами, та 
військовослужбовцями, прийнятими на військову службу в добровільному 
порядку (за контрактом), знань про свої права та обов’язки, соціальний та 
правовий захист, реалізації права на безоплатну правову допомогу між 
Чернігівським МЦ, Головним територіальним управлінням юстиції у 
Чернігівській області та Чернігівським обласним військовим комісаріатом 
укладено тристоронню угоду про співпрацю (20.04.2016). На виконання угоди у 
Чернігівському обласному військовому комісаріаті було відкрито кімнату 
безоплатної правової допомоги, в якій безоплатна первинна правова допомога 
надаватиметься військовослужбовцям у відповідності до встановленого 
графіка. 

 
На виконання запланованих заходів щодо організації та проведення 

зустрічей, нарад, засідань, робочих груп, семінарів, тренінгів, «круглих столів», 
конференцій та інших заходів з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, установами, організаціями, а 
також участі в заходах партнерів Чернігівського МЦ:  

* взято участь у засіданні ради Чернігівської районної організації 
ветеранів України (31.05.2016);  

* взято участь у проведенні  
навчань секретарів сільських, 
селищних та міських рад області за 
професійною програмою 
підвищення кваліфікації в 
Чернігівському центрі 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, 
під час яких було розкрито тему “Роль місцевих рад в організації системи 
надання безоплатної правової допомоги” (01.06.2016);  

* взято участь навчальному тренінгу для прийомних батьків та батьків-
вихователів щодо підвищення їх виховного потенціалу, який проводився 
Чернігівським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
під час якого було розкрито питання “Права дитини та механізми їх захисту за 
міжнародним і національним правом. Права і обов'язки батьків та осіб, що їх 
замінюють” (14.06.2016, 16.06.2016);  

* проведено круглий стіл на тему: «Співпраця органів місцевого 
самоврядування, виконавчої влади з місцевими центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та громадськими організаціями для забезпечення 
організації надання БППД в громадах» (23.06.2016). 



 
Для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги населення 

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

* Управління державної пенітенціарної служби України в Чернігівській 
області (25.04.2016);  

* Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 
(25.04.2016);  *Чернігівській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 
Чернігівської обласної ради (21.04.2016);  

* громадської організації “Центр “Доброчин” (08.04.2016);  
* громадської організації "Дитинець – рідний дім" (25.04.2016);  
* Хмільницької сільської ради Чернігівського району (21.04.2016);  
* Славутицької міської громадської організації “Центр розвитку громади” 

(22.04.2016);  * Добрянської селищної ради Ріпкинського району 
(16.05.2016);  

* Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (30.05.2016);  

* Радульської селищної ради Ріпкинського району (01.06.2016);   
* Хрипівської сільської ради Городнянського району (13.06.2016). 
 

Також досягнуто домовленостей 
про співпрацю з керівництвом:  

* юридичної клініки «Adiutorium» 
Чернігівського національного 
технологічного університету 
(11.05.2016);  

* Чернігівської районної 
організації ветеранів України 
(31.05.2016);  

* Славутицької місцевої 
громадської організації “Товариство 

ветеранів ЧАЕС” (17.06.2016),  
* Славутицької міської організації Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів “Союз Чорнобиль України” (17.06.2016).  
 
Крім того, під час  виїзних зустрічей-інформувань щодо оголошення 

конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників та/або заступників 
керівників бюро правової допомоги проводилось ознайомлення керівників 
Козелецької централізованої бібліотечної системи, відділення “Ощадбанк” в 
Козелецькому районі (18.04.2016), Городнянської централізованої бібліотечної 
системи, відділення “Ощадбанк” в м. Городня (14.04.2016); Ріпкинської 
централізованої бібліотечної системи (19.04.2016), відділення "Ощадбанк" в 
Ріпкинському районі  (19.04.2016) з  функціонування системи безоплатної 
правової допомоги та роботою Чернігівського МЦ. Результатом зустрічей є 
домовленість з керівниками зазначених установ щодо направлення до 



Чернігівського місцевого центру з надання БВПД суб’єктів права на отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

громадянам, що проживають у сільський місцевості, затверджено дві програми  
надання безоплатної правової допомоги населенню Деснянської та Кіптівської 
об'єднаних територіальних громад на 2016 – 2018 роки (23.05.2016, 15.06.2016). 

 
Надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування з метою 

удосконалення організації надання ними безоплатної первинної правової 
допомоги: Хмільницькій сільській раді Чернігівського району (21.04.2016); 
Добрянській селищній раді Ріпкинського району (16.05.2016);  Радульській 
селищній раді Ріпкинського району (01.06.2016); Хрипівській сільській раді 
Городнянського району (13.06.2016). 

 
Налагоджено співпрацю з установами-провайдерами щодо безоплатної 

правової допомоги, а саме з:  
* Чернігівським обласним військовим комісаріатом (відкрито кімнату 

безоплатної правової допомоги);  
*  Чернігівським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді (налагоджено участь у навчальних тренінгах для прийомних батьків та 
батьків-вихователів щодо підвищення їх виховного потенціалу, а також 
розпочато роботу виїзного консультативного пункту);  

* Чернігівською районною організацією ветеранів України (розпочато 
роботу виїзного консультативного пункту);  

* службою у справах дітей Чернігівської районної державної 
адміністрації (розпочато роботу виїзного консультативного пункту);  

* Славутицьким міським центром зайнятості (розпочато роботу виїзного 
консультативного пункту, налагоджено участь у навчаннях осіб, які 
перебувають на обліку в Славутицькому міському центрі зайнятості);  

* Чернігівській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 
Чернігівської обласної ради (розпочато роботу виїзного консультативного 
пункту);  

* Городнянським психоневрологічним інтернатом (розпочато роботу 
виїзного консультативного пункту);  

* Хмільницькою сільською радою Чернігівського району (розпочато 
роботу виїзного консультативного пункту);  

* Добрянською селищною радою Ріпкинського району (розпочато роботу 
виїзного консультативного пункту);   

* Радульською селищною радою Ріпкинського району (розпочато роботу 
виїзного консультативного пункту);  

* Хрипівською сільською радою Городнянського району (розпочато 
роботу виїзного консультативного пункту);  

* юридичною клінікою «Adiutorium» Чернігівського національного 
технологічного університету (розпочато співпрацю щодо вуличного 



інформування населення та продовжується робота в громадській приймальні 
Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка); 

* Територіальним центром соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Новозаводського району м. Чернігова (розпочато роботу 
виїзного консультативного пункту). 

  
Фомується мережа параюристів. Свою готовність до активної співпраці з 

Чернігівським МЦ висловив Піндур Микола Михайлович, юрист за освітою, 
який надає безоплатну правову допомогу мешканцям міста Славутич. 

 
Продовжується участь Чернігівського МЦ у проектній діяльності 

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

Так, директор Чернігівського МЦ разом з представниками Регіонального 
центру з надання вторинної правової допомоги у Чернігівській області та 
Чернігівського громадського комітету захисту прав людини взяв участь у 
робочому візиті до смт. Гончарівське, Деснянської та Кіптівської об’єднаних 
територіальних громад. Під час робочих зустрічей розглядалося питання 
необхідності прийняття у поточному році Програми правової освіти та надання 
безоплатної правової допомоги населенню на 2016-2017 роки. Голови громад 
виявили свою готовність до співпраці у даному напрямку (04.04.2016).  

Спільно з представниками Чернігівського громадського комітету  захисту 
прав людини були проведені:  

* зустрічі з головою Чернігівської районної ради, заступником голови 
Чернігівської міської ради, головою Гончарівської селищної ради, головами 
Деснянської та Кіптівської об'єднаних територіальних громад для обговорення 
питання винесення на розгляд сесій проектів Програм надання безоплатної 
правової допомоги населенню відповідних громад; 

* навчання секретарів сільських, селищних та міських рад області за 
професійною програмою підвищення кваліфікації в Чернігівському центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і 
організацій (01.06.2016);  

* круглий стіл на тему: «Співпраця 
органів місцевого самоврядування, 
виконавчої влади з місцевими центрами з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та громадськими організаціями 
для забезпечення організації надання БППД 
в громадах». 

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



Забезпечено участь начальника відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Чернігівського МЦ в  
навчанні адвокатів, що надають БВПД, з питань оплати працi та вiдшкодування 
витрат, яка відбулась у Регiональному центрi з надання вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області (14.04.2016).  

 
Забезпечено участь в робочих зустрічах працівників Чернігівського МЦ з 

працівниками Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області: начальник відділу взаємодії з суб'єктами 
надання БППД Чернігівського МЦ пройшла навчання щодо налагодження 
комунікації з органами місцевого самоврядування та громадськими 
організаціями (10.05.2016), щодо налагодження комунікації зі ЗМІ (26.05.2016). 

 
Директором Чернігівського МЦ взято участь в засіданні Керівної ради, 

що відбулось в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області. На порядок денний для обговорення були 
винесені питання щодо організаційної підготовки до відкриття бюро правової 
допомоги та проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників 
(11.04.2016). 

 
Забезпечено функціювання та актуалізація інформаційного ресурсу: події  

Чернігівського МЦ щотижнево висвітлюються на сторінці  Facebook. 
 
 
[1.6.]  Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до 

виконання його функцій. 
 
З метою поширення інформації щодо реалізації права на безоплатну 

правову допомогу, на підставі аналізу звернень громадян щодо надання 
безоплатної правової допомоги, розроблено Інформаційний буклет “Реалізація 
права на безоплатну вторинну правову допомогу малозабезпеченими особами” 
(03.06.2016). 

В актуальному стані підтримується Реєстр суб'єктів надання БППД та 
установ, з якими Чернігівським МЦ налагоджено співпрацю (додаються нові 
дані щодо партнерів та коригується 
інформація щодо контактів, відповідальних 
та/або контактних осіб партнерів в разі 
внесення змін). 

Щомісяця проводиться надання 
безоплатної правової допомоги в он-лайн 
режимі на базі Чернігівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. 
Короленка (14.04.2016, 12.05.2016, 
09.06.2016). 

 



З метою поширення інформації щодо реалізації права на безоплатну 
вторинну правову допомогу залучено партнерів до розповсюдження інформації 
про реалізацію права на безоплатну вторинну правову допомогу:  

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

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

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

* разом з представником 
громадської організації “Чернігівський 
громадський комітет захисту прав 
людини” проведено вуличне 
інформування населення смт Десна 

Козелецького району (23.05.2016); 
* разом з працівниками Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області проведено вуличне інформування населення по вулиці 
Гетьмана Полуботка в м. Чернігові (04.05.25016); 



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

 
 
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 
 
  
З метою ознайомлення засобів масової інформації з роботою  

Чернігівського МЦ та системою безоплатної правової допомоги проведено 
круглий стіл і прес-конференцію на тему: "«Співпраця органів місцевого 
самоврядування, виконавчої влади з місцевими центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та громадськими організаціями для забезпечення 
організації надання БППД в громадах»» (23.06.2016). 

 
 
На виконання запланованих заходів проведено робочі зустрічі та 

досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці  з головними редакторами:  
* Чернігівської інтернет-газети “Біла хата” (24.06.2016);  
* Чернігівського електронного журналу “Суспільний кореспондент” 

(24.06.2016); 
* інформаційної агенції “Чернігівський монітор” (26.05.2016);  
* Козелецького соціально-інформаційного інтернет-порталу (30.06.2016);  
* газети “Чернігівщина” (29.06.2016). 
 
Також проведено робочі зустрічі та досягнуто домовленостей щодо 

подальшої співпраці з з головними редакторами: Чернігівської регіональної 
інтернет-газети “Високий Вал” (26.05.2016); Чернігівське інтернет-видання 
“Спецкор” (24.06.2016). 

 
Для ознайомлення засобів масової інформації з роботою  Чернігівського 

МЦ підготовлено графік роботи мобільних консультативних пунктів 
Чернігівського МЦ у ІІІ кварталі 2016 року, витяг з якого місцеві ЗМІ 
розміщують на своїх шпальтах за декілька днів  до початку роботи пункту 
(30.06.2016).  

 
Організовано виступ на обласному радіо директора  Чернігівського МЦ з 

темою «Чи має право потерпілий, свідок, цивільний позивач, відповідач у 
кримінальному процесі на безоплатного адвоката?” (30.05.2016). 

 
Організовано виступ директора  Чернігівського МЦ на ЧОДТРК «Сівер 

центр» (21.04.2016). Під час інтерв'ю поінформовано про діяльність 
Чернігівського МЦ, ознайомлено з системою безоплатної правової допомоги, 
зазначено хто має право на таку допомогу, роз'яснено порядок надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

 



Забезпечено опублікування наступних статей у друкованих засобах 
масової інформації:  

* 02.04.2016 — опубліковано статтю «Чи можливо стягнути неустойку за 
прострочення сплати аліментів?» в газеті “Наш край”,  

* 06.04.2016 - опубліковано статтю «Юридичну допомогу можна 
отримати безоплатно» в газеті «Чернігівські відомості”,  

* 16.04.2016 — опубліковано оголошення про конкурс в газеті “Новини 
Придесення”, 

* 21.04.2016 —опубліковано оголошення щодо прийому громадян в газеті 
“Теледень Славутич”,  

* 29.04.2016 — опубліковано статтю “Досягнуто згоди про надання 
безоплатної правової допомоги військовослужбовцям” в газеті “Газета 
“Юстиція Чернігівщини””; 

* 28.04.2016 опубліковано статтю «Право на безплатного адвоката мають 
малозабезпечені, інваліди» в газеті  «Вісник Ч”;  

* 11.06.2016 — опубліковано оголошення щодо прийому громадян в 
газеті ”Новини Городнянщини”;  

* 25.06.2016 —опубліковано оголошення щодо прийому громадян в  
газеті “Новини Придесення”. 

 
Щотижня готувались та розміщувались на сайті Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
статті про роботу Чернігівського МЦ: 05.04.2016, 11.04.2016, 18.04.2016 (2 
статті), 26.04.2016 (2 статті), 13.05.2016 (2 статті), 16.05.2016 (2 статті), 
17.05.2016, 22.05.2016, 23.05.2016 (2 статті), 25.05.2016 (2 статті), 01.06.2016, 
03.06.2016 (3 статті), 06.06.2016, 13.06.2016, 16.06.2016, 22.06.2016. 

 
Забезпечено опублікування наступних статей у електронних засобах 

масової інформації:  
* 02.04.2016, 08.04.2016, 10.05.2016 — розміщено оголошення про 

конкурс в електронному журналі “Суспільний кореспондент”;  
* 08.04.2016, 20.04.2016, 10.05.2016 - розміщено оголошення про конкурс 

в інтернет-газеті “Біла хата”;  
* 09.04.2016 - розміщено статтю “Учасникам АТО та внутрішньо 

переміщеним особам безоплатного адвоката” в інтернет-виданні 
“Інформування без кордонів”;  

* 11.04.2016 - розміщено статтю “Адвокат допоміг пенсіонерці отримати 
законну спадщину” в інтернет-виданні Регіональної інформаційної агенції "Час 
Чернігівський"; 

* 11.04.2016, 29.04.2016 — розміщено оголошення про конкурс на порталі 
безкоштовних оголошень “Об'ява”;   

* 11.04.2016, 29.04.2016 — розміщено оголошення про конкурс на порталі 
безкоштовних оголошень в Чернігові та області;  

* 13.04.2016— розміщено оголошення про конкурс в інтернет-виданні 
Регіональної інформаційної агенції "Час Чернігівський";  

http://ato.cn.ua/


* 13.04.2016— розміщено оголошення про конкурс в інтернет-виданні 
“Події і коментарі”;  

* 13.04.2016, 13.05.2016 — розміщено оголошення про конкурс в 
інтернет-виданні “kozeletslife”;  

* 20.04.2016 - розміщено статтю “Про грошову допомогу учасникам 
бойових дій” та статтю “Чи можливо стягнути неустойку за прострочення 
сплати аліментів?” в інтернет-газеті “Біла хата”;  

* 23.04.2016 - розміщено статтю “В облвійськкоматі відкрили кімнату 
правової допомоги” в інтернет-виданні Регіональної інформаційної агенції "Час 
Чернігівський"; 

* 29.04.2016 - розміщено оголошення про конкурс на інформаційному 
порталі mista.ua (розділ “Объявления: Репки”), інтернет-ресурсі “Все-тут: 
об'яви у регіонах” (розділ “Городня, місто”), інтернет-ресурсі “Все-тут: об'яви у 
регіонах” (розділ “Козелець, місто”), інтернет-ресурсі “Все-тут: об'яви у 
регіонах” (розділ “Ріпки, смт”);  

* 04.05.2016 - розміщено статтю “Уже другий рік у країні працюють 
центри з надання безоплатної правової допомоги. В області їх три”;  

* 10.05.2016— розміщено оголошення про конкурс в інтернет-виданні 
“Спецкор”; 

* 19.05.2016 - розміщено статтю “Пред’явлення цивільного позову у 
кримінальному провадженні” в інтернет-виданні “Спецкор”;  

* 19.05.2016 - розміщено статтю “Пред’явлення цивільного позову у 
кримінальному провадженні” в інтернет-газеті “Біла хата”;  

* 18.05.2016  - розміщено статтю “Чоловіка ледь не засудили за те, що син 
прогуляв уроки”;  

* 24.05.2016 - - розміщено статтю “Населення Деснянської об’єднаної 
територіальної громади отримуватиме безоплатну правову допомогу” на сайті 
“Офіс реформ”;  

* 24.05.2016 - розміщено статтю “Населення Деснянської об’єднаної 
територіальної громади отримуватиме безоплатну правову допомогу” в 
інтернет-виданні “Події і коментарі”;  

* 26.05.2016 - розміщено оголошення про конкурс на інтернет-порталі” 
Славутич доска обявлений”;  

* 30.05.2016 - розміщено статтю “Об`єднані територіальні громади на 
Чернігівщині забезпечують безоплатну правову допомогу” в дайджесті  №36 
"Правовий простір"; 

*  09.06.2016 — розміщено сюжет “№ 14: Надання безоплатної правової 
допомоги в Україні” за участю представників Чернігівського МЦ на сайті 
“Український освітній центр реформ”;  

* 21.06.2016 - розміщено статтю “Компенсація за невикористану 
відпустку учаснику бойових дій” в інтернет-виданні “Спецкор”;  

* 21.06.2016 - розміщено статтю “Роботодавець відмовляє учаснику 
бойових дій у компенсації” в електронному журналі “Суспільний 
кореспондент”;  



* 21.06.2016 - розміщено статтю “Чи правомірна відмова роботодавця 
компенсувати невикористану додаткову відпустку учаснику бойових дій?” в 
інтернет-газеті “Біла хата”; 

*  21.06.2016 - розміщено статтю“Спадщина та строки. Юридична 
практика” в інтернет-виданні “Спецкор”;  

* 22.06.2016 — розміщено анонс “В Чернігові обговорять механізми 
надання безоплатної правової допомоги в громадах” на сайті громадської 
організації “Чернігівський громадський комітет захисту прав людини”;  

* 23.06.2016 — розміщено статтю “В Чернігові обговорили перспективи 
співпраці надавачів безоплатної правової допомоги” на сайті громадської 
організації “Чернігівський громадський комітет захисту прав людини”;  

* 24.06.2016 — розміщено статтю “У Чернігові обговорили механізми 
співпраці надавачів безоплатної правової допомоги ” на порталі "Правовий 
простір";  

* 24.06.2016 - розміщено оголошення про про прийом громадян в 
інтернет-виданні “kozeletslife”;  

* 29.06.2016 розміщено статтю “Чернігівський військовий госпіталь став 
черговою мобільною точкою консультування бійців АТО юристами ГО 
"МАРТ" на сайті громадської організації “МАРТ”; 

* 30.06.2016 - - розміщено статтю “Компенсація за невикористану 
додаткову відпустку учаснику бойових дій”в інтернет-виданні “Інформування 
без кордонів”. 

 
Представники ЗМІ були також ознайомлені з роботою  Чернігівського 

МЦ та системою безоплатної правової допомоги під час засідання ради 
Чернігівської районної організації ветеранів України, на якому виступав 
директор Чернігівського МЦ  (31.05.2016). 

 
 
 
 
 

  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 1 квітня по 30 червня 2016 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД  було опрацьовано 516 звернень клієнтів, що 
звернулися по правову допомогу (з них звернень нових клієнтів — 344).  

У звітному періоді було зареєстровано 51 звернення осіб, котрі 
відносяться до вразливих категорій та відповідним чином підтвердили таку 
належність.  

Найбільше звернень було зареєстровано від інвалідів 28 (5,4%). Крім 
того, від  малозабезпечених осіб зареєстровано 11 звернень (2,1%), від осіб, на 
яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту” - 8 звернень (1,6%) та від осіб, на яких 
поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” - 4 звернення (0,2 %). 

Вставити три кругові діаграми щодо розподілу кількості звернень 
клієнтів в розрізі віку, статі, та категорією осіб (соціальний стан). 

 

 
 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 
 
У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернувся 344 нових 

клієнтів. З них: 137 чоловіки (39,8%) та 207 жінок (60,2%). 
 

 
Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернувся  344 нових 

клієнти. З них: особи віком до 18 років — 4 (1,2%), від 18 до 35 років включно 
— 75 (21,8%), від 35 до 60 років включно — 163 (47,4%), понад 60 років — 102 
(29,6%). 

 

 
 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
 
У звітному періоді клієнти зверталися з питань: з питань соціального 

забезпечення 101 (19,6%), з інших питань (наприклад, цивільних 
процесуальних, кримінальних процесуальних та ін.) - 74 (14,3%), договірного 
49 (9,5%), сімейного 46 (8,9%),  іншого цивільного 45 (8,7%), адміністративного 
41 (7,9%), трудового 37 (7,2%), спадкового 28 (5,4%), житлового 28 (5,4%),  
земельного 20 (3,9%) права, виконання судових рішень 15 (2,9%), з питань 
представництва осіб, які мають статус потерпілих у кримінальних 
провадженнях 6 (1,2%), з медичних питань 5(1%), з неправових питань 1 
(0,2%). 
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Діаграма 4. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 

категорією питань. 
 
 
Крім цього, місцевим центром за звітний період було: 
 
- здійснено 30 виїздів мобільних пунктів та тричі  забезпечено діяльність 

одного дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги; 
- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних 
пунктів склала 105 осіб, в тому числі 8 осіб звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз´яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД та 97 осіб 
- до мобільних консультаційних пунктів; 

- надано методичну допомогу 11-м органам місцевого самоврядування (4) 
та установам - провайдерам БПД (громадських організацій (7), волонтерських 
рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги; 

- опрацьовано 387 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
- розміщено у ЗМІ 50 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
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