
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чернігівським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності на 2017 рік у ІІ 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: 
 

* спрямований на запобігання 
випадкам домашнього насильства 
директором Чернігівського МЦ та 
головним спеціалістом відділу 
«Славутицьке бюро правової допомоги» 
Чернігівського МЦ проведено виступи на 
батьківських зборах на тему: 
«Насильство в сім’ї» у Чернігівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 та у Славутицькій загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 3; 

* у приміщенні Козелецького районного 
центру зайнятості проведено семінар на тему 
«Право на працю» спрямований на запобігання 
безробіттю; 

* в  приміщенні Городнянського районного 
відділу з питань пробації заступником начальника 
відділу «Городнянське бюро  правової допомоги» 
Чернігівського місцевого центру надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

проведена лекція  спрямована 
на запобігання дискримінації  
на тему « Про засади 
запобігання та  протидію 
дискримінації»; 
у приміщенні Городнянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
головний спеціаліст відділу 
«Городнянського бюро 

правової допомоги» Чернігівського місцевого центру надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  провів семінар серед учнів 9 класу на тему 
«Запобігання злочинності».(10.04.2017) 



* у приміщенні Городнянської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів заступником 
начальника відділу «Городнянське бюро правової допомоги» Чернігівського 
МЦ проведена лекція  для дітей пришкільного табору  до Дня захисту дітей; 
в комунальному закладі Городнянській  
спеціалізованій школі –інтернат І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням  
окремих предметів  та курсів  проведена 
лекція для дітей сиріт  на тему «Трудові 
права неповнолітніх»; 

* у приміщенні Городнянского 
районного центру зайнятості за участі 
головного спеціаліста відділу 
Городнянське бюро правової допомоги Чернігівського МЦ проведено лекцію 

спрямовану на запобігання безробіття 
на тему «Легалізація трудової 
зайнятості населення»; 

* у приміщенні Городнянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 головний 
спеціаліст відділу «Городнянського 
бюро правової допомоги» 
Чернігівського місцевого центру 
надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  провів семінар серед учнів 9 класу на тему «Запобігання 
злочинності»; 

* у приміщенні Городнянського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області 
головним спеціалістом відділу Городнянське бюро правової 
допомоги Чернігівського МЦ спільно з начальником 
районного відділу проведено  спільний право 
просвітницький захід для учнів Городнянського навчально-
реабілітаційний центру Чернігівської обласної ради на тему 
«Сім’я та шлюб очима старшокласників»; 
* в комунальному закладі Городнянській  спеціалізованій 
школі –інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів проведена лекція для дітей сиріт  на тему «Трудові 
права неповнолітніх» ( 21.06.2017); 

* в рамках виконання заходу щодо 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: 

- здійснено виступ перед працівниками Ріпкинської райспоживспілки; 
- у Козелецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 учням 

роз’яснено права дітей; 
- проведено бесіду з трудовим колективом Загальноміського бібліотечно-

інформаційного центру м. 
Славутич на тему «Права споживачів»; 

- здійснено виступ перед працівниками Городнянського районного 
військового комісаріату; 

- проведено лекцію у Чернігівській міській центральній бібліотеці імені 
М.М. Коцюбинського. 

Виконано роботу з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм 
надання БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола 
громадських організацій відповідного профілю - проведення робочих зустрічей 
з керівниками (представниками), а саме: 

- Остерської територіальної громади; 

 
 
- Славутицької міської громадської організації «Інваліди війни та 

збройних сил»; 
- Козелецької територіальної громади;  

http://decentralization.gov.ua/region/common/id/178


- Гончарівської територіальної громади; 
- Михайло-Коцюбинської територіальної громади. 
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 Михайло-Коцюбинської територіальної громади 
та Іванівської територіальної 
громади. 

Крім того, з керівництвом 
Городнянської міської ради 
обговорювали питання щодо 
залучення міжнародної технічної 
допомоги або міжнародних грантів 
з метою отримання фінансової 
підтримки надавачів БПД. 

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) (26.06.2017). 
Також інформаційно -роз’яснювальний та комунікативний захід проведено у 
Чернігівському військовому шпиталі для учасників АТО директором 
Чернігівського МЦ, за участю представників громадської організації «МАРТ», 
під час якого надавались вичерпні відповіді на актуальні правові питання 
(21.06.2017). 

З метою інформування населення та поширення інформаційних 
роздаткових матеріалів працівниками Чернігівського МЦ, в тому числі бюро 
правової допомоги, протягом звітного періоду проведено 14 вуличних 
інформувань. Зокрема, 27 червня в переддень святкування Дня Конституції 



України, працівники Чернігівського місцевого центру провели масові заходи 

    
щодо інформування мешканців міст Чернігова, Городні, Славутича, селищ 
Козелець, Ріпки з їх основоположними правами та свободами, які передбачені 
діючою Конституцією нашої держави.  

Було проінформовано про те, що згідно статті 21 Конституції України усі 
люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними. 

Акцентовано увагу на тому, що людина має невід’ємне право на життя. 
Без цього права інші права не мають ніякого значення. 

           
Жителям населених пунктів було роз’яснено, що вони, зокрема, мають 

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань, на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, 
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 
вільно обирає або на яку вільно погоджується, на відпочинок, на житло, на 
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом, на достатній життєвий рівень для себе і своєї 
сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, на охорону здоров'я, 
медичну допомогу та медичне страхування, на освіту, на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права 



шкоди. Також, було проінформовано про всі правові способи поновлення 
порушених прав. 

Крім того було надано роз’яснення на всі питання, які надходили від 
громадян. Найбільш цікавим були питання щодо форми державного устрою, 
поділу державної влади в Україні, обов’язків людини, повноважень Верховної 
ради України та Президента України, територіального устрою України, 
здійснення правосуддя в Україні. 

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 (21.04.2017);  
- управлінні соціального захисту Ріпкинської районної державної 

адміністрації (25.04.2017); 
- управлінні праці та соціального захисту населення Деснянської районної 

у м. Чернігові ради (23.05.2017); 
- управлінні соціального захисту Козелецької районної державної 

адміністрації (23.05.2017); 
- управлінні соціального захисту 

Городнянської районної державної 
адміністрації (14.06.2017); 

* в управлінн

ях Пенсійного 
фонду: 

- Ріпкинському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(11.04.2017); 

- Городнянському секторі обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного Фонду 

України 
(12.04.2017); 

- 
управлінні 
Пенсійного 

Фонду України в 
Козелецькому 

районі 
(16.05.2017); 



- управлінні Пенсійного Фонду України в м. Славутич Київської області 
(17.05.2017);  

- Чернігівському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(08.06.2017); 

* в закладах Державної служби зайнятості: 
- Городнянському районному центрі зайнятості (05.04.2017); 
- Славутицькому міському центрі зайнятості (17.04.2017); 
- Чернігівському районному центрі зайнятості (25.04.2017); 

- Козелецькому районному центрі 
зайнятості (07.06.2017);  

- Ріпкинському районному центрі 
зайнятості (13.06.2017);  

* в лікувальних закладах: 
- комунальному лікувально-

профілактичному закладі «Чернігівська 
обласна психоневрологічна лікарня» 
(20.04.2017); 

- Ріпкинській центральній районній лікарні (26.04.2017);  
- державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5» 

міста Славутич (21.05.2017); 
- Козелецькій центральній районній лікарні (09.06.2017); 
- Городнянській центральній районній лікарні (22.06.2017); 
* в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 
- Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних 

(24.04.2017); 
- Чернігівському геріатричному пансіонаті (19.05.2017); 

- Славутицькій міській громадській 
організації «Інвалідів війни та Збройних Сил» (08.06.2017); 

* у відділеннях Укрпошти: 
- відділенні поштового зв’язку 

Городня Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (21.04.2017); 

- відділенні поштового зв’язку 
Козелець Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (16.06.2017); 



- відділенні поштового зв’язку 
Чернігів № 1 Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (19.06.2017); 

* у судах: 
- Городнянському районному суді 

(25.05.2017); 
- Славутицькому міському суді 

(25.05.2017);  
- Новозаводському районному суді 

міста Чернігова (30.05.2017); 

- Ріпкинському районному суді 
(14.06.2017); 

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

- службі у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Славутицької 
міської ради (28.04.2017, 20.06.2017); 

- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації  

(16.05.2017);  
- службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації 

(30.05.2017); 
- службі у справах дітей Ріпкинської районної державної адміністрації 

(07.06.2017); 
- Чернігівській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ 

ступенів (для дітей зі зниженим зором) (22.06.2017); 
* 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 (26.06.2017); 

- Ріпкинському районному секторі Державної міграційної служби 
України у Чернігівській області (21.06.2017); 

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

компактного проживання: 
- терапевтичному відділенні Чернігівської міської лікарні № 3 

(26.05.2017); 
* у військкоматах, військових частинах, профільних громадських 

організаціях ветеранів та учасників АТО, госпіталях: 
- Чернігівський обласний 

військовий комісаріат (05.04.2017, 
19.04.2017, 03.05.2017, 17.05.2017, 
07.06.2017, 21.06.2017);  

- громадській організації 
«Ветерани АТО Городнянщини» 
(20.04.2017); 

- Славутицькому міському 
військовому комісаріаті

 (15.05.2017);  

 
- Чернігівському військовому шпиталі (18.05.2017, 21.06.2017); 
- Центрі психолого-соціальної реабілітації постраждалим внаслідок АТО 

та особам, що перебувають в кризових станах - “Ресурс” (24.05.2017); 
- Козелецькому районному військовому комісаріаті (26.05.2017); 
- Городнянському районному військовому комісаріаті (30.05.2017); 
- громадській організації «Славутицьке об’єднання ветеранів АТО та 

учасників бойових дій» (09.06.2017); 
- Ріпкинському районному військовому комісаріаті (22.06.2017); 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 
- Скрипчинській сільській раді Козелецького району (10.04.2017); 
 



- Хоробицькій сільській раді Городнянського району (19.04.2017) 
- Кіптівській сільській раді Козелецького району (27.04.2017, 25.05.2017, 

29.06.2017)   
- Славутицькій міській раді (28.04.2017, 20.06.2017); 
- Добрянській селищній раді Ріпкинського району (11.05.2017); 
- Деснянській селищній раді Козелецького району (11.05.2017, 

30.06.2017); 
- Городнянській районній державній адміністрації (16.05.2017); 

 
- Смичинській сільській раді Городнянського району (17.05.2017); 
- Великозліївській сільській раді Ріпкинського району (19.05.2017);  
- Козелецькій районній державній адміністрації (30.05.2017); 
- Пушкарівській сільській раді Ріпкинського району (31.05.2017);  
- Ріпкинській районній державній адміністрації (07.06.2017); 

- Пекурівській сільській раді 

Городнянського району (08.06.2017); 
- Остерській міській раді Козелецького району (12.06.2017); 



- Малинівській сільській раді Ріпкинського району (30.06.2017);  
* в бібліотеках: 
- Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. 

Короленка (13.04.2017, 27.04.2017, 11.05.2017, 25.05.2017, 08.06.2017, 
22.06.2017) 

  
- Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр Славутицької 

центральної бібліотечної системи (12.05.2017). 
 
Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні прийоми до громадянина 

похилого віку, з обмеженими можливостями (10.04.2017, 25.04.2017, 
28.04.2017) та до громадян, які потребують БПД та не мають можливості 
самостійно прибути до МЦ (адресна правова допомога) (30.06.2017). 

          
Також було організовано надання безоплатної правової допомоги для 

особи, позбавленої можливості пересування за місцем її перебування 
(25.04.2017). 

 
12 квітня 2017 року відбулась робоча зустріч з адвокатами Андрієм 

Герасименко, Сергієм Дедіченко та Вадимом Акуленко, 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 Тетяною 
Єсиневич, Валентиною Роговець та Іриною Скрипко-Бічук (25.04.2017), з 
адвокатами Федором Зюзько, Ольгою Святною, Олегом Костюком та Сергієм 
Гробком (11.05.2017), з адвокатами Олександром Басенко та Сергієм 
Васильченко (31.05.2017), з адвокатами Майєю Мошко та Оксаною 
Чикилевською (12.06.2017). 



Підготовлено 3 зразки успішних практик вирішення спору в судовому 
порядку та 3 зразки 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 звернувся клієнт з питанням щодо встановлення факту 
перебування у зоні відчуження для подальшого оформлення чорнобильської 
пенсії. 

Клієнт має статус інваліда, який отримує пенсію або допомогу, що 
призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових 
мінімумів для непрацездатних осіб. Він дізнався про можливість надання 
безоплатної вторинної правової допомоги через рекомендацію іншої особи. 

Питання клієнта стосувалось оскарження відмови Чернігівського 
об'єднаного управління Пенсійного фонду України в переході з пенсії по 
інвалідності на пенсію за віком із зменшенням пенсійного віку. 

Отримавши доручення, адвокат зустрівся з клієнтом, дослідив обставини 
справи та склав позовну заяву про визнання дій неправомірними, зобов'язання 
вчинити певні дії.  

У судовому засіданні було доведено факт участі клієнта у виконанні робіт 
по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції, зокрема, було надано 
достовірні дані, що підтверджували участь заявника у складі підрозділів, 
безпосередньо занятих на роботах в зоні вітчуження. 

Деснянський районний суд м. Чернігова вирішив позовну заяву 
задовольнити. Визнати незаконними дії Чернігівського об'єднаного управління 
Пенсійного фонду України щодо відмови клієнту у переході з пенсії по 
інвалідності на пенсію зі зменшенням пенсійного віку. Зобов'язати Чернігівське 
об'єднане управління Пенсійного фонду України перевести клієнта із пенсії по 
інвалідності на пенсію із зменшенням пенсійного віку починаючи з 23.11.2016 
року. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулась особа, яка належить до категорії інвалідів, які 
отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі 
менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб з питанням щодо 
відшкодування вартості проїзду відповідно до Закону України "Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи". 

Клієнт дізнався про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги через рекомендацію іншої особи. 

Адвокату було видано доручення, адвокат зустрівся з клієнтом, вивчив 
обставини справи, надав правову допомогу, склав адміністративний позов та 
прийняв участь у судових засіданнях. Також адвокатом було складено 
клопотання про долучення до матеріалів справи копій проїзних документів.  

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом та просив визнати 
неправомірними дії Управління праці і соціального захисту населення 
Ріпкинської районної державної адміністрації та зобов'язати виплатити 
компенсацію за квитки на проїзд у 2016 рік згідно Закону України "Про статус і 



соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи" а також стягнути з відповідача моральну шкоду. 

У судовому засіданні адвокат та його клієнт підтримали подану позовну 
заяву, просили її задовольнити. 

Представники відповідача в особі Головного управління Державної 
казначейської служби України у Чернігівській області та Управління праці і 
соціального захисту населення Ріпкинської районної державної адміністрації у 
судове засідання не з'явилися, надіславши письмові заперечення проти позову. 

Ріпкинський районний суд Чернігівської області 03.05.2017 року 
постановив адміністративний позов задовольнити частково. Визнати 
протиправною відмову Управління праці і соціального захисту населення 
Ріпкинської районної державної адміністрації у виплаті позивачу компенсації 
вартості квитків за проїзд у 2016 році. Зобов’язати Управління праці і 
соціального захисту населення Ріпкинської районної державної адміністрації 
виплатити позивачу компенсацію вартості квитків за проїзд залізничним 
транспортом у 2016 році в розмірі 584 грн. а також 300 грн. у якості 
відшкодування моральної шкоди. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася клієнтка, що має статус особи, яка перебуває під 
юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого 
відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які 
належать до основних соціальних і демографічних груп населення. Клієнтка 
дізналася про можливість надання безоплатної вторинної правової допомоги 
через направлення з недержавної організації. 

Отримавши доручення, адвокат зустрівся з клієнткою, дослідив 
обставини справи, надав правову допомогу та склав позовну заяву про 
відшкодування моральної (немайнової)  шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням. Позовні вимоги мотивувалися заподіянням моральної 
шкоди внаслідок перенесеної травми яка сталася через нанесення умисних 
тілесних ушкоджень обвинуваченим. Також захисником у кримінальному 
провадженні № 1-кп/734/74/11 було складено: клопотання про витребування та 
огляд адміністративної справи, клопотання про приєднання до матеріалів 
справи медичних довідок, клопотання про приєднання до матеріалів справи 
постанов про відмову у порушенні кримінальної справи. Крім цього, адвокатом 
було складено адвокатський запит до Чернігівського наркодиспансеру про 
надання інформації щодо перебування на обліку у лікаря-нарколога потерпілої 
у кримінальному провадженні та адвокатський запит до Чернігівського відділу 
поліції ГУ НП в Чернігівській області щодо надання інформації про проведення 
перевірки за зверненням потерпілої. 

Козелецький районний суд Чернігівської області, оцінюючи зібрані у 
кримінальному провадженні докази, встановив доведеним факт завдання 
потерпілій моральної шкоди відповідачем. 

Козелецький районний суд Чернігівської області 08 червня 2017 року 
ухвалив, стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої в рахунок 
відшкодування моральної шкоди 10000 грн. 00 коп. 



Директор Чернігівського МЦ Володимир Бобруйко взяв участь у 
репортажах: 

- «Безкоштовна правова допомога учасникам АТО» військового 
телебачення (11.04.2017); 

- «Центр правової допомоги у Чернігові» телеканалу «Новий Чернігів» 
(15.04.2017); 

- «Юристи запрошують вояків звертатися по допомогу» обласного 
телебачення «Сівер-центр» (18.04.2017); 

- «Бійчиня АТО «мама Таня» з юристами з’ясовуватиме, хто інший 
власник її земельної ділянки» телеканалу «Дитинець» (23.05.2017); 

- «Правова допомога бійцям» телеканалу «Новий Чернігів» (23.05.2017); 
- «Безоплатна правова допомога для бійців АТО» військового 

телебачення (23.05.2017); 
- «АТОвцям юристи допоможуть безкоштовно» обласного телебачення 

«Сівер-центр» (24.05.2017); 
- Правова допомога учасникам АТО/Актуально телеканалу «Новий 

Чернігів» (22.06.2017). 
Також, директор Чернігівського МЦ Володимир Бобруйко виступив на 

обласному радіо на тему «Хто має право на безоплатну правову допомогу» 
(26.05.2017) та на тему «Доступність медичних послуг учасникам АТО та 
членам їх сімей» (17.06.2017). 

Начальник відділу надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
роботи з адвокатами Олена Приходько виступила на обласному радіо на тему 
«Поняття цивільного позову в кримінальному провадженні. Чи має право 
потерпілий свідок, цивільний позивач, відповідач у кримінальному процесі на 
безоплатного адвоката» (26.05.2017). 

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: 
 12.04.2017 – на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України 
розміщено статтю «Безкоштовна правова допомога учасникам АТО»; 
 13.04.2017 - на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України 
розміщено статтю «На Чернігівщині учасникам бойових дій безкоштовно 
надають правову допомогу»; 
 13.04.2017 – в Інтернет-виданні “Народна рада новости” розміщено 
статтю «На Чернігівщині учасникам бойових дій безкоштовно надають правову 
допомогу»; 
 13.04.2017 – в Чернігівському інтернет-виданні “Чернігівщина. Події і 
коментарі” розміщено статтю «На Чернігівщині учасникам бойових дій 
безкоштовно надають правову допомогу»; 
 13.04.2017 – в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Правову допомогу безкоштовно надають 
учасникам бойових дій»; 
 13.04.2017 – в Інтернет-виданні “Новости Украины” розміщено статтю 
«На Чернігівщині учасникам бойових дій безкоштовно надають правову 
допомогу»; 



 13.04.2017 в Інтернет-виданні “Хвиля Десни. Погляд із Чернігова” 
розміщено статтю «Адвокати фронтовикам»; 
 15.04.2017 в газеті «Життя Полісся» опубліковано статтю «Профілактика 
правопорушень серед підлітків»; 
 28.04.2017  на веб-сайті Городнянської районної державної адміністрації 
розміщено інформацію «Правова допомога громадянам»; 
 22.05.2017 в інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний погляд» розміщено 
статтю «Бійцям АТО, які на лікуванні у шпиталі, юристи надають правову 
допомогу»; 
 22.05.2017 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «На Чернігівщині юристи надавали правову 
допомогу бійцям, що мають поранення»; 
 22.05.2017 в інтернет-виданні «ЧЕline» розміщено статтю «Чернігівські 
юристи допомогли пацієнтам військового шпиталю»;  
 22.05.2017 в інтернет-виданні «Чернігівський монітор» розміщено статтю 
«Чернігівські юристи допомогли пацієнтам військового шпиталю»; 
 22.05.2017 в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Біла хата» 
розміщено статтю «Бійцям, що мають поранення, юристи надають необхідну 
правову допомогу»; 
 22.05.2017 в Чернігівському інтернет-виданні «Час Чернігівський» 
розміщено статтю «Правова допомога у шпиталі»; 
 22.05.2017 в Чернігівському інтернет-виданні «Чернігівщина. Події і 
коментарі» розміщено статтю «На Чернігівщині юристи надавали правову 
допомогу хворим бійцям»; 
 23.05.2017 на офіційному веб-сайті Генерального штабу ЗСУ розміщено 
статтю «На Чернігівщині юристи надавали правову допомогу хворим бійцям»; 
 23.05.2017 в інтернет-виданні «123RU.net Україна» розміщено статтю «На 
Чернігівщині юристи надавали правову допомогу хворим бійцям»; 

23.05.2017 в інтернет-виданні «Народна рада» розміщено статтю «На 
Чернігівщині юристи надавали правову допомогу хворим бійцям»; 
 23.05.2017 на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України 
розміщено статтю «На Чернігівщині юристи надавали правову допомогу 
хворим бійцям»; 
 30.05.2017 на офіційному веб-сайті Новозаводського районного суду м. 
Чернігова розміщено інформацію «Прийом громадян, що потребують надання 
безоплатної правової допомоги»; 

30.06.2017 на веб-сайті Городнянської районної державної адміністрації 
розміщено інформацію «До уваги громадян»; 
 30.06.2017 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Юридична практика. Як правильно 
оформити пред’явлення цивільного позову у кримінальному провадженні»; 

30.06.2017 в Чернігівському інтернет-виданні (газеті) «Біла хата» 
розміщено статтю «Юридична практика. Як правильно оформити пред'явлення 
цивільного позову у кримінальному провадженні»; 

30.06.2017 в інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний погляд» розміщено 
статтю «Юридична практика. Як правильно оформити пред'явлення цивільного 
позову у кримінальному провадженні»; 



30.06.2017 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Як встановити факт, що має юридичне 
значення»; 

30.06.2017 в Чернігівському інтернет-виданні (газеті) «Біла хата» 
розміщено статтю «Дружині загиблого чоловіка-військовослужбовця 
допомогли чернігівські юристи»; 

30.06.2017 в інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний погляд» розміщено 
статтю «Дружина загиблого воїна, отримала грошову допомогу завдяки 
юристам». 

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  
  
 Наповнена Чернігівським МЦ довідково-інформаційна платформа 
правових консультацій «WikiLegalAid» 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. 

  
 З метою обміну досвідом 21 квітня 2017 року працівники Чернігівського 
МЦ спільно з працівниками Менського МЦ, за участю директора Ірини 
Протченко та заступника директора Регіонального центру з надання БВПД 
Олесі Пирковської, провели на базі Чернігівського МЦ семінар на тему: 
«Розвиток системи надання безоплатної правової допомоги в роботі місцевих 
центрів». 



 
Під час семінару присутні обговорили: порядок забезпечення роботи 

мобільних та дистанційних пунктів в органах місцевого самоврядування, 
органах виконавчої влади, судах, громадських організаціях, установах; 
організацію надання БПД для людей, позбавлених можливості пересування за 
місцем їх перебування; шляхи організації надання БВПД, підвищення якісного 
та своєчасного звітування адвокатів за виконаними дорученнями місцевих 
центрів; практичні питання складення документів процесуального характеру за 
зверненням суб’єктів права на БВПД після прийняття рішення про надання 
такої допомоги; проблемні питання щодо співпраці з громадськими 
об’єднаннями пов’язані з внесенням змін до установчих документів; підготовку 
статей та співпрацю зі ЗМІ щодо їх розміщення; співпрацю з громадськими 
організаціями щодо залучення та реалізації міжнародних грантів; облік 
матеріальних цінностей, фінансового забезпечення та планування. 

 
12 травня 2017 року в Чернігівському МЦ проведено тренінг-семінар для 

працівників бюро правової допомоги. Під час проведення тренінгу-семінару 
розглянуто питання взаємодії органів юстиції та центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги при реалізації повноважень у сфері державної 



реєстрації громадських об’єднань, надання безоплатної первинної правової 
допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, проведення 
правопросвітницької роботи, забезпечення доступу до електронних сервісів 
Міністерства юстиції України, взаємодії з іншими суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги, участі у реалізації грантових 
проектів. Також, на тренінгу-семінарі розглядались практичні питання надання 
безоплатної правової допомоги (ведення реєстраційних карток, складання 
документів процесуального характеру, здійснення представництва інтересів 
осіб в державних органах та органах місцевого самоврядування). 
 

[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.) включено адвоката Телегіна А.О., 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 квітня по 30 червня 2017 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1420 звернень 
клієнтів, 1227 особам було надано правову консультацію,  
192 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 
 

№ з/п Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість наданих 
правових консультацій 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій Чернігівського 
МЦ БВПД 

577 424 153 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

188 183 5 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

172 152 20 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

308 296 12 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

175 172 3 

6 Разом по МЦ 1420 1227 193 
 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
195 рішень про надання БВПД та видано 193 доручення адвокатам та 12 наказів 
штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів).  

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з 
інших питань 294 (21%), з питань соціального забезпечення 218 (15%), 
виконання судових рішень 160 (11%), спадкового 161 (11%), трудового 120 
(8%),  договірного 107 (8%), іншого цивільного 99 (7%), земельного 68 (5%), 
сімейного 77 (5%), адміністративного 59 (4%), житлового права 51 (4%), з 
медичних питань 6 (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 880 нових 

клієнтів. З них: 336 чоловіків (38%) та 544 жінки (62%). 

 
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

 
У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 880 нових 

клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 3 (1%), від 18 до 35 років включно — 
228 (25%), від 35 до 60 років включно — 391 (44%), понад 60 років — 267 
(30%). 
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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) 
80 (41%), інвалідам 51 (26%). По ветеранам війни прийнято 28 рішень (14%), по 
особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 
примусовому порядку 22 (11%), по особам, на яких поширюється дія Закону 
України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту” 10 (5%), по внутрішньо переміщеним особам 3 (2%), по громадянах 
України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо 
переміщених осіб 1 (1%). 

 
Діаграма 4. Розподіл клієнтів за категорією осіб 

 
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 
- здійснено 48 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 16 
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діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 32 прийоми громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 188 осіб, в тому числі 104 особи звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 84 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 38 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 47 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- 79 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 
діючих 

дистанційних 
пунктів/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: 

48/104 32/84 13 38 79 47 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

11/24 2/3 3 11 7 5 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

8/17 4/7 3 5 1 2 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

11/27 2/1 3 6 15 4 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

8/16 5/8 0 6 8 3 

 


	- Козелецькому районному центрі зайнятості (07.06.2017);

