
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Чернігівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги річного плану діяльності 
на 2018 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 безробіттю 

 
У приміщенні Городнянского районного 
центру зайнятості за участі заступника 
начальника відділу Городнянське бюро 
правової допомоги проведено лекцію на 
тему «Порядок оформлення договору 
дарування» (11.04.2018 р );  

 
 
 

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

 
 головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Оксана Мурашко провела лекцію 
педагогічному колективу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 6(12.04.2018); 

 
 
 



 керівник Ріпкинського бюро правової 
допомоги Олександр Гаан провів прийом 
громадян у приміщенні Ріпкинської 
районної державної 
адміністрації(07.06.2018); 
 
 
 
 
 

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

В межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО», директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко спільно з представниками служби 
пробації взяли участь у зустрічі із 
засудженими особами, які перебувають на 
обліку для проведення виховної 
бесіди(21.05.2018); 
*на виконання заходів, направлених на виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2017 року №638-р «Про реалізацію 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» у 2017-2019 роках» та 
наказу Міністерства юстиції України від 16.08.2017 року №2611\5 «Про 
реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО»  

 
директорка Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Ірина Протченко спільно з 
директором Чернігівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимиром Бобруйко провели 
правоосвітній захід в Чернігівському  



зональному відділі правопорядку Міністерства оборони 
України(13.04.2018); 

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

 
Також, з метою інформування населення та поширення інформаційних 
роздаткових матеріалів працівниками Чернігівського МЦ, в тому числі бюро 
правової допомоги, протягом звітного періоду проводились вуличні 
інформування населення; 

 
 06 квітня 2018 року 

працівники 
Чернігівського 

місцевого центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги з метою 

інформування та 
поширення інформаційних матеріалів, виготовлених в 
рамках загальнонаціонального просвітницького 
проекту «Я маю право!» та «Доступна та якісна правова допомога інформували 
громадян; 

 заступник начальника відділу Славутицьке бюро 
правової допомоги Наталія Новик відвідала 
заходи, що проводились з нагоди святкування 
Дня міста,  під час яких спільно з працівниками 
управління Пенсійного фонду України в м. 
Славутичі провели акцію «Прикрась своє місто 
патріотичними стрічками», під час якої 
прикрашали жовто-блакитними стрічками дерева 
в парку, паркани в центрі міста (01.06.2018); 

 
 
 



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

 
 
 
 

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

мають 
право на 
отриманн

я 
безоплатн

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

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

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Оксана 
Мурашко завітали до дитячих дошкільних 
закладів (Чернігівський ДНЗ №21 «Дзвіночок» 
та Чернігівський ДНЗ №14 ”Малятко” 
Чернігівської міської ради Чернігівської 
області); 
Метою зустрічі було спілкування з дітьми 



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

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

*проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 
злочинності 

 
 
головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Оксана Мурашко 
провела виховну лекцію в Седнівському 
навчально-виховному комплексі 

Чернігівської районної ради(02.05.2018); 
 
заступник начальника відділу Козелецького 
бюро правової допомоги Володимир Михед 
та головний спеціаліст Анна Акімова 
провели лекцію в Козелецькому коледжі 
ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного 
університету(27.06.2018); 
 

 
 
 
 
 



*Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на 
роз’яснення змісту ключових реформ  

 директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко 
спільно з начальником відділу правової 
інформації та консультацій Юлією Бойко 
провели правопросвітницький захід в 
Левоньківській психіатричній 
лікарні(18.04.2018); 

 
*проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів\форумів з 

найактуальніших питань життя громад, зокрема захисту прав споживачів 
комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних 
ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа 
громадських організацій, державних установ та комунальних установ 
органів державної влади та місцевого самоврядування, та інших відповідно 
до потреби 

 
 заступник начальника відділу 

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

 
 

 

 заступник начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги 
Тетяна Костюкова у приміщенні Городнянської міської ради провела семінар з 

найактуальніших питань життя громад на 
тему :«Оснащення  вузлами обліку будівель і 
приміщень»(26.04.2018); 

 

 

 

 



в межах реалізації 
загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО» , головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Оксана 
Мурашко зустрілась з трудовим 

колективом Чернігівської бібліотеки імені М.М.Коцюбинського(25.05.2018); 

 
 директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко 
спільно з працівниками Центру Данилом 
Павлюком та Оксаною Мурашко 
долучилися до відкриття літнього 
читального залу бібліотеки 
В.Г.Короленка(04.06.2018); 

Також на виконання завдання щодо розвитку мережі партнерів та 
незалежних провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та 
надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД, проведені 
робочі зустрічі, під час яких обговорювалися 
питання прийняття відповідних місцевих 
програм надання безоплатної правової допомоги 
населенню з представниками 
-Тупичівської об’єднаної територіальної громади 
-Великовіської сільської ради 
-Сиберезької сільської ради Ріпкинського району 
-Остерської міської ради Козелецького району. 
 
 
 
 

 
 
 
- Голубицька сільська рада Ріпкинського 
району(17.05.2018); 

 
 
 
 



 
 
проведено робочу зустріч з 

Солонівським сільським головою 
Василем Дебликом , під час якої 
обговорено питання поглиблення 
співпр
аці в 
сфері 

наданн
я безоплатної правової допомоги громадянам та 
наявні здобутки цієї співпраці, а також 
реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю 
право»(25.04.2018); 

 
-Вербицька сільська рада Ріпкинського 

району(24.05.2018); 
 

 

 
 

 

керівник Ріпкинського бюро правової 
допомоги Олександр Гаан  провів прийом 
громадян у приміщенні сільської ради с. 
Красківське (Ріпкинського району 
Чернігівської області(31.05.2018) 

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

 
відбувся виїзний прийом громадян у 

Добрянській селищній раді. 
Прийом громадян проводив заступник 

начальника Управління- начальник відділу 
розгляду звернень та забезпечення діяльності 
комісії з питань розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації В'ячеслав Черниш та 
головний спеціаліст Ріпкинського бюро 
правової допомоги Євгенія 

Панова(14.06.2018); 
 
 



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

 
*З метою організації та участі у спільних заходах (семінарах, круглих 

столах, конференціях та інших заходах) за участі представників органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, що 
надають БПД: 

 
 У Козелецькому районному центрі зайнятості 
заступник начальника відділу Козелецьке 
бюро правової допомоги Володимир Михед 
провів семінар для безробітних на тему: 
«Захист прав працівників «Трудове 
законодавство.»(18.05.2018); 
 
 
заступник 
начальник

а Ріпкинського бюро правової допомоги 
Олександр Гаан та головний спеціаліст 
Ріпкинського бюро правової допомоги 
провели “круглий стіл” з нагоди Дня 
Конституції України. До участі в заході були 
залучені працівники Ріпкинського районного 
відділу ДВС та спеціалісти Ріпкинського районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області (27.06.2018); 
*З метою створення мережі параюристів- виявлення авторитетних осіб з 
неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, 
сіл для залучення таких осіб до консультування громади з визначених 
правових питань 

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



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

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

роз’яснювальних та комунікативних заходів з правової освіти для осіб, які 
належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інвалідів, 
пенсіонерів 
 в межах реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО» директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко та головний спеціаліст відділу 

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

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

Наталія Глоба. 

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

 



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

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

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

 
В приміщенні Городнянської спеціалізованої 
школи інтернат І-ІІІ ступенів головний 
спеціаліст відділу «Городнянське бюро 
правової допомоги» Дмитро Самійленко в 
рамках Загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я Маю 
Право!» провів лекцію для учнів на тему 
«Адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх». В ході 

лекції працівник бюро роз’яснив, поняття адміністративного та кримінального 
правопорушення, відмінності адміністративного та кримінального законодавства 
та які види відповідальності застосовуються за порушення норм 
адміністративного та кримінального права (22.05.2018); 

*Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для ВПО для вирішення найбільш актуальних правових питань 
вказаної категорії населення здійснювалось в:  

терапевтичному відділенні 
Чернігівської міської лікарні № 3, 

Славутицькому міському центрі 
зайнятості, Городнянському районному 
центрі зайнятості, Чернігівському 
міському центрі зайнятості, Козелецькому 
районному центрі зайнятості, 
Ріпкинському районному центрі 
зайнятості.  



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

  
заступник начальника відділу правової 

інформації та консультацій Данило Павлюк 
спільно з головним спеціалістом відділу 
систематизації законодавства, правової роботи та 
правової освіти Управління реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи та 
правової освіти Наталією Петуховою забезпечили 
роботу виїзного консультативного пункту 
прийому громадян у Чернігівському обласному 

військовому комісаріаті (18.04.2018); 
розширення доступу  безоплатної правової допомоги для учасників бойових дій 
було забезпечено шляхом проведення роботи  виїзних консультативних пунктів у 

Городнянському районному військовому 
комісаріаті 
(15.06.2018 
) та 
громадській 
організації 
«Ветерани 

АТО 
Городнянщ

ини» ( 24.05.2018); 

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

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



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

 

заступник начальника відділу Ріпкинського 
бюро правової допомоги Олександр Гаан 
провів правоосвітній захід в дитячому 
дошкільному навчальному закладі 
«Веселка» до Дня захисту прав дітей 
(01.06.2018); 

 

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

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

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

Славутицької міської ради (25.05.2018); 
- управлінні соціального захисту Козелецької районної державної 

адміністрації (20.04.2018); 
- управлінні соціального захисту 

Ріпкинської районної державної 
адміністрації 25.05.2018); 

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

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

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

(26.04.2018); 
 - Городнянському секторі обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного Фонду України (05.04.2018); 

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

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



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

* в закладах Державної служби зайнятості: 
- Козелецькому районному центрі 

зайнятості ( 18.05.2018); 
- Чернігівському міському центрі 

зайнятості (08.06.2018); 
- Городнянському районному центрі 

зайнятості (11.04.2018, 21.06.2018); 
- Ріпкинському районному центрі 

зайнятості (06.04.2018);  
- Славутицькому міському центрі 

зайнятості (19.06.2018); 
* в лікувальних закладах: 
- Ріпкинській центральній районній 

лікарні (16.05.2018); 
- державному закладі «Спеціалізована 

медико-санітарна частина № 5» міста Славутич (27.06.2018); 
- Городнянській центральній районній лікарні (13.04.2018);  

- Козелецькій центральній районній 
лікарні (04.06.2018); 
 - Комунальному закладі 
“Левоньківська психіатрична лікарня” 
(18.04.2018); 

* 
в 

громадс
ьких 

організ
аціях інвалідів, будинках для літніх людей: 

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

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

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

«Укрпошта»( 04.04.2018);  
- відділенні поштового зв’язку 

Городня Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (04.05.2018); 



* у судах: 
- Новозаводському районному суді 

міста Чернігова (08.06.2018);   
- Городнянському районному суді 

(03.05.2018); 
- Ріпкинському районному суді 

(14.05.2018); 
* в будинках-інтернатах, 

притулках, службах у справах дітей органів місцевого самоврядування, тощо: 
- службі у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Славутицької міської 

ради (25.04.2018, 08.06.2018);  
- службі у справах дітей Козелецької 

районної державної адміністрації 
(08.06.2018);  

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

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

 
- Чернігівській спеціальній 

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

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

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

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

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

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

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

- Чернігівському обласному військовому 
комісаріаті (04.04.2018, 18.04.2018, 02.05.2018, 
16.05.2018, 06.06.2018, 20.06.2018);  



- Городнянському районному 
військовому комісаріаті (15.06.2018); 

 
- Козелецькому районному 

військовому комісаріаті (29.05.2018); 
- Центрі психолого-соціальної 

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

- Ріпкинському районному військовому комісаріаті (27.04.2018, 26.06.2018); 
- громадській організації «Ветерани АТО Городнянщини» (24.05.2018); 
- Чернігівському зональному відділенні Внутрішньої служби правопорядку 

(01.06.2018); 
- в/ч А 2995 (01.06.2018); 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих державних 

адміністрацій: 
- Кіптівській сільській раді Козелецького району (26.04.2018, 31.05.2018); 

- Славутицькій міській раді 
(25.04.2018, 08.06.2018); 
 - Деснянській селищній раді 
Козелецького району (18.04.2018, 
15.06.2018);  
 - Козелецькій районній державній 
адміністрації ( 08.06.2018); 
 - Ріпкинській районній державній 
адміністрації (07.06.2018); 

- Городнянській районній державній 
адміністрації (04.05.2018);  

 - Солонівській сільській раді Городнянського району (25.04.2018); 
 - Вихвостівська сільська рада Городнянського району (16.05.2018);  
 
 - Голубицькій сільській раді Ріпкинського району (17.05.2018); 
 - Вербицькій сільській раді Ріпкинського району (24.05.2018); 
 - Красківській сільській раді Ріпкинського району (31.05.2018); 
 
 - Сираївська сільська рада Козелецького району (26.06.2018); 
   

 
* в 

бібліоте-
ках: 

- 
Чернігівськ
ій обласній 
універсальн
ій науковій 
бібліотеці 



імені В.Г. Короленка (12.04.2018, 26.04.2018, 10.05.2018, 24.05.2018, 14.06.2018, ); 
 
 
- Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі Славутицької 

центральної бібліотечної системи (04.04.2018). 
 
Також було проведено: 
- спільний прийом громадян з представником управління державної 

реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
на базі Ріпкинського бюро правової допомоги (05.04.2018); 

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

- прийом громадян у Кіптівській та 
Козелецькій об'єднаних територіальних 
громадах в рамках роботи мобільного 
консультативного пункту доступу до системи 
безоплатної правової допомоги (25.06.2018). 

 
  
Чернігівським МЦ було забезпечено 

виїзні прийоми до громадян похилого віку, з 
обмеженими можливостями (16.04.2018, 
25.04.2018, 26.04.2018, 05.05.2018, 
11.05.2018, 22.05.2018 (2), 04.06.2018, 
19.06.2018 (2)).  

 
 
 
 
 
 
 

Робочі зустрічі з адвокатами: 
Протягом кварталу регулярно 

проводились робочі зустрічі з адвокатами під 
час яких обговорювались проблемні питання, 
які виникають під час надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та складання 
актів. 

Під час зустрічей, начальник відділу 
організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з адвокатами 
Чернігівського місцевого центру з надання 

БВПД Олена Приходько пояснювала нюанси заповнення актів про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Окремо вона зупинялась на переліку 



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

Також, відбулись робочі зустрічі з адвокатами з якими обговорювались 
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 Оленою Гайдай, Сергієм 
Бойко, Оксаною Гіллякою (05.04.2018), з адвокатами Тетяною Веремій, Наталією 
Бузиною і Лідією Корольовою (07.05.2018); з адвокатами Оксаною 
Чикилевською, Романом Єрошовим (18.05.2018). 

Підготовлено 3 зразки успішних практик вирішення спору в судовому 
порядку та 3 зразків типових правової консультацій 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 батько дитини, що має статус особи, яка перебуває 
під юрисдикцією України, якщо її середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до 
закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп 
населення з питанням щодо здійснення предстваництва інтересів неповнолітнього 
сина в суді у справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Клієнт 
дізнався про можливість надання безоплатної вторинної правової допомоги через 
направлення з органу державної влади. 

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

Городнянський районний суд Чернігівської області, 11 травня 2018 року 
вирішив позов задовольнити, стягнути з відповідача на користь позивача  в 



рахунок відшкодування матеріальної шкоди 6102 грн., 00 грн. та 5000 грн. в 
рахунок відшкодування моральної шкоди.  

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

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

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

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

Позовні вимоги обгрунтовуються тим, що після смерті матері позивачки 
відкрилася спадщина за законом, до складу якої, крім іншого, входять земельні 
ділянки, зокрема майновий пай члена колективного сільськогосподарського 
підприємства що за життя належав матері. Позивачка, будучи спадкоємцем 
першої черги за законом, звернулася до нотаріальної контори і отримала 
свідоцтво про право на спадщину, але їй було відмовлено у видачі свідоцтва про 
право на спадщину на майновий пай який входив до спадкового майна, оскільки 
свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного 
сільськогосподарського підприємства було виписано після смерті спадкодавця на 
його ім’я у зв’язку з тим що список осіб, які мають право на майновий пай і до 
якого було включено померлу матір почав складатися у 1998 році, але 
затверджений був після її смерті у 2001 році. Це унеможливлювало отримання 
правовстановлюючого документу в позасудовому порядку. 

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

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

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

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

 Питання клієнтки полягало в тому, що за життя її мати набула право на 
земельну частку (пай) що перебувала у колективній власності 
сільськогосподарського підприємства та матері був виданий сертифікат на право  
на земельну частку(пай). Після смерті матері районною державною 
адміністрацією було прийнято розпорядження яким прийнято рішення про 
передачу у приватну власність земельних ділянок(паїв) власникам земельних 



сертифікатів та про видачу на їм’я померлої матері державного  акту на право 
власності на земельну ділянку. Але всі дії державних органів відбувалися у 
порушення чинного законодавства, розпорядження було видане після смерті 
матері і значить після припинення у неї цивільної дієздатності. У зв’язку з 
незаконністю розпорядження про передачу у приватну власність земельних 
ділянок(паїв) власникам земельних сертифікатів та про видачу на їм’я померлої 
матері державного  акту на право власності на земельну ділянку клієнтка Центру 
була позбавлена права на оформлення спадкових прав на пай після смерті матері. 

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

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

Виступи в ЗМІ 
04.06.2018 на телебаченні ЧЕlineTV розміщено відеоматеріал «Бестселери 

української та світової літератури презентує «Бібліотека під зеленими 
вітрилами»»; 

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

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

Забезпечено розміщення інформації про роботу центру у мережі Інтернет та 
друкованих засобах масової інформації (друкована преса, Інтернет-видання, 
зовнішня реклама (соціальна реклама) міського типу), зокрема: 
 13.04.2018 в друкованій пресі «Новини Городнянщини» розміщено статтю 
"Якщо не виплачують заробітну плату"; 
 23.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Водій довів у суді, що не вчиняв правопорушення»; 
 23.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Поліція не надала доказів правопорушення і суд 
визнав водія невинним»; 
 23.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Водія безпідставно звинуватили у порушенні правил дорожнього руху»; 
 25.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Чернігівські юристи відвідали центр медичної 
реабілітації "Інтеграція"»; 



 25.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Правове інформування людей, сповнених віри та сили духу»; 
 25.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Правове інформування людей, сповнених віри та сили духу»; 
 26.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Порядок реєстрації житлових будинків у сільській місцевості»; 
 26.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Як зареєструвати житловий будинок у селі»; 
 26.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Як уникнути проблем з оформлення права власності 
на будинок у селі»; 
 27.04.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради та 
Городнянської районної державної адміністрації розміщено статтю «Порядок 
реєстрації житлових будинків у сільській місцевості»; 
 29.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Допомога від чоловіка під час вагітності дружини»; 
 29.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Право дружини на матеріальне (грошове) утримання 
під час вагітності»; 
 29.04.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Допомога від чоловіка під час вагітності дружини»; 
 01.05.2018 в друкованій пресі «Юстиція Чернігівщини» розміщено статтю 
«Правове інформування людей, сповнених віри та сили духу»; 
 05.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Взяв кредит і пішов в армію. Чи можна припинити кредитний 
договір?» 
 05.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«У Чернігові юристи зустрілися з новобранцями в армію»; 
 05.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Юнаки-новобранці поспілкувалися з юристами»; 
 19.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Військовика не хотіли звільняти зі служби. Ось що 
було далі»; 
 19.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Адвокат допоміг військовику звільнитися зі служби»; 
 21.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю 
«Військовика не хотіли звільняти зі служби. Ось що було далі»; 
 25.05.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради розміщено 
статтю «Щодо порядку оснащення вузлами обліку будівель, що буди приєднані до 
зовнішніх інженерних мереж»; 
 25.05.2018 на офіційному веб-сайті Козелецької районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Права та гарантії працівників при скороченні 
штату на підприємстві»; 
 25.05.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Щодо порядку оснащення вузлами обліку 
будівель, що буди приєднані до зовнішніх інженерних мереж»; 



 30.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Відрахування аліментів за ініціативою платника»; 
 30.05.2018 на офіційному веб-сайті Деснянської громади Козелецького 
району Чернігівської області розміщено статтю «Права та гарантії працівників 
при скороченні штату на підприємстві»; 
 30.05.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Відрахування аліментів на дитину за ініціативою 
платника або одержувача»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

1.Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного 
кадастру 

2. Визнання договору довічного утримання недійсним 
3. Правила обміну жилих приміщень 
4. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення 
5.Права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Постійно здійснюється моніторинг працівниками Чернігівського МЦ з 

розміщених правових консультацій з питань: 
 -здійснення торгівлі з лотка на території ринку; 
- правила паркування транспортних засобів;  
- право на пільговий проїзд в громадському;  
- особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

- договір перевезення пасажира та багажу; 
- порядок виїзду дитини за кордон; 
- права внутрішньо-переміщеної особи та її обов’язки, - постійно 

підтримується в актуальному стані. 
 
 
1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги 

 
В Чернігівському Центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій відбувся «круглий 
стіл», приурочений до святкування Дня 
Конституції України з секретарями 
сільських рад Чернігівщини(26.06.2018); 
заступник начальника Ріпкинського бюро 

правової допомоги Олександр Гаан та 
головний спеціаліст Ріпкинського бюро 
правової допомоги провели “круглий стіл” 
з нагоди Дня Конституції України. До 
участі в заході були залучені працівники 
Ріпкинського районного відділу ДВС та 
спеціалісти Ріпкинського районного 
відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного 



територіального управління юстиції у Чернігівській області (27.06.2018); 
 
[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до 

моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
 
 З метою запровадження інституту наставництва Чернігівським МЦ до 
виявленого та сформованого пулу адвокатів-наставників (Яковлев А.Л., Кручек 
О.О., Акуленко В.М., Телегіна А.О., Огородник Ю.О.) включено адвоката 
Роговець В.Д., з яким проведено консультування щодо можливих умов участі у 
наставництві. 
 

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

 
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

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

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

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 01 квітня по 30 червня 2018 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1403 звернень клієнтів, з них: 
1143 особам було надано правову консультацію, 260 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 

706 482 224 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

155 152 3 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

134 113 21 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

270 260 10 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

138 136 2 



6 Разом по МЦ 1403 1143 260 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

251 рішень про надання БВПД та видано 167 доручень про призначення адвокатів 
та 86 доручень про призначення штатних працівників Центру/бюро 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з питань 
соціального забезпечення 237 (16%), з інших питань 219 (15%), сімейного 149 
(11%), виконання судових рішень 144 (10%), іншого цивільного140 (10%),  
спадкового 99 (7%), договірного 117 (8%), адміністративного 93 (7%), житлового 
82 (6%), трудового 68 (5%), земельного права 65 (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 838 нових 

клієнтів, з них: 347 чоловіків (41%) та 491 жінки (59%). 
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 838 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 3 (1%), від 18 до 35 років включно — 
188 (22%), від 35 до 60 років включно — 393 (47%), понад 60 років — 254 (30%). 

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) 93 
(36%) та ветеранам війни 67 (26%). По інвалідам прийнято 39 рішень (15%), по 
особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 
примусовому порядку 22 (9%), по особам, на яких поширюється дія Закону 
України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту” 22 (9%), по внутрішньо переміщеним особам 8 (4%), по дітям 3 (1%). 
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів за категорією осіб 
 
 
 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги за 
звітний період було: 

- здійснено 39 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 21 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 38 прийоми громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 
пунктів склала 187 осіб, в тому числі 103 осіб звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 84 осіб  - до 
дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу -10 органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

- проведено 74 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 71 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- 56клієнту надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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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: 

39\103 38\84 10 74 56 71 

11 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

8\17 5\7 2 14 0 11 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

5\6 9\8 1 16 2 9 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

11\32 4\12 3 15 19 2 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

3\5 7\10 0 10 2 7 
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