
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чернігівським місцевим центром  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2019 рік у ІІ кварталі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

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

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

 
1.3  Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

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

 
1.4  Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 
 

1.5  Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 
БПД 

 
1.6  Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 



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

На виконання завдання щодо проведення правопросвітницьких заходів 
для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових 
питань; змісту основних реформ, що проводяться Урядом України були 
виконані такі заходи: 

*спрямовані на запобігання безробіттю:  

18 квітня, 16 травня та 20 червня 2019 року 
начальник відділу правової інформації та 
консультацій Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Юлія Бойко спільно з представником управління 
держаної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Людмилою Олійниковою проводили семінари 
для осіб, які перебувають на обліку в Чернігівському 
міському центрі зайнятості.  

В ході спілкування обговорювались 
питання порядку надання безоплатної правової 
допомоги, організації примусового виконання 
рішень, прав та обов’язків сторін у 
виконавчому провадженні. Відповіли на 
питання щодо підстав та порядку нарахування 
аліментів, правил виїзду з дитиною за кордон, 
порядку зняття з реєстрації місця проживання, 
порядку отримання податкової знижки на навчання,  порядку призначення 
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів. 

18 квітня 2019 року у приміщенні 
Ріпкинської філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості заступник начальника 
відділу Ріпкинське бюро правової допомоги 
Олександр Гаан та головний спеціаліст 
відділу Ріпкинське бюро правової допомоги 
Євгенія Панова провели семінар для 
новозареєстрованих безробітних з питань 

способів поновлення порушених прав та відповідального батьківства.  



*спрямовані на запобігання випадкам 
домашнього насильства: 

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

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

21 травня та 11 червня 2019 року 
директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бобруйко спільно з керівником програм 
Чернігівського громадського комітету 
захисту прав людини Наталією 
Куліковою в Чернігівському обласному 
інституті післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського провели 

правоосвітні заходи для вчителів правознавства та історії Чернігівської області. 
Під час зустрічей викладачів ознайомили з способами захисту прав людини, 
порядком отримання безоплатної правової 
допомоги. Зупинились на положеннях Закону 
України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», який визначає 
організаційно-правові засади запобігання та 
протидії домашньому насильству, основні 
напрями реалізації державної політики у 
сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, спрямовані на захист прав та 
інтересів осіб, які постраждали від такого насильства. Активно було обговорено 
шляхи протидії булінгу, порядку притягнення до відповідальності за вчинений 
булінг. 



16.05.2019 заступник начальника відділу «Козелецьке бюро правової 
допомоги» Володимир Михед провів у Козелецькій філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості семінар з протидії домашньому насильству, в ході 
якого роз’яснив, хто входить до кола осіб, які можуть бути жертвами 
домашнього насильства, які є види домашнього насильства та попередив про 
адміністративну і кримінальну відповідальність за вчинення таких 
правопорушень.  

*спрямовані на запобігання дискримінації: 

26 квітня 2019 року у приміщенні 
Козелецького районного сектору з питань 
пробації заступник начальника відділу 
«Козелецьке бюро правової допомоги»   
Володимир Михед забезпечив роботу 
виїзного консультативного пункту прийому 
громадян та провів для присутніх лекцію з 
питань запобігання дискримінації. Під час 

робочої зустрічі з фахівцем Козелецького районного сектору з питань пробації 
центрального міжрегіонального управління з питань виконання покарань та 
пробації Міністерства юстиції України Наталією Пакришень обговорили 
питання дотримання прав громадян та недопущення їх дискримінації.  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 
вересня 2017 року №638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО» у 2017-2019 роках» та наказу Міністерства юстиції 
України від 16 серпня 2017 року №2611/5 «Про реалізацію проекту «Я 
МАЮ ПРАВО» протягом звітного 
кварталу працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги постійно 
проводили заходи з ознайомлення 
населення з правопросвітницьким 
проектом «Я маю право» як під час 
семінарів, робочих зустрічей, так і під 
час роботи дистанційних та мобільних 
консультаційних пунктів, а також вуличного інформування.   

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



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

28 травня 2019 року в селі 
Вознесенське Чернігівського району було 
проводено правопросвітницькі заходи, де 
мешканці села Вознесенське 
ознайомились з порядком отримання 
безоплатної правової допомоги, 
способами захисту прав людини, 
підставами та порядком нарахування 

аліментів, порядком зняття з реєстрації місця 
проживання, порядком призначення 
тимчасової державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 
правопросвітницькою кампанією 
«Відповідальне батьківство».  

Протягом 
останнього тижня 
червня з нагоди 
Дня Конституції 
України 
працівники Чернігівського місцевого центру з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової допомоги 
у рамках проекту 
«Я маю право!» 

проводили вуличне інформування з метою 
підвищення рівня правової обізнаності 
населення з конституційними правами.  



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

У процесі спілкування з 
мешканцями міст і селищ працівники 
Центру роз’яснювали основні 

конституційні права, які гарантуються 
державою та способи їх захисту, в разі 
порушення. Інформували громадян про 
право кожного на професійну правничу 
допомогу. 

*спрямовані на запобігання злочинності: 

16 квітня 2019 року керівництвом 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги та Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведений семінар 
для учнів Чернігівського вищого 
професійного училища побутового 

обслуговування з питань виборчого права та способів захисту прав людини.  

У ході семінару акцентовано увагу на тому, що кожний громадянин 
України на виборах Президента України має один голос і виборець може 
використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений 
до списку виборців. Ознайомили учнів з дорожньою картою виборця та 
відповідальністю за вчинення порушень 
під час волевиявлення. Учням зазначили, 
що забороняється фотографувати та 
фіксувати на відео у будь-який спосіб 
результатів голосування у кабіні для 
таємного голосування та демонстрація 
виборцем результатів голосування у 
приміщенні для голосування. 



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

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

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

25 квітня 2019 року у Загальноміському 
бібліотечно-інформаційному центрі м. 
Славутич було проведено семінар для 
трудового колективу Загальноміського 
бібліотечно-інформаційного центру (ЗБІЦ) м. 
Славутич на тему «Договір довічного 
утримання (догляду)», «Відповідальне 
батьківство». Фахівець бюро розповіла, що 
являє собою договір довічного утримання, хто 
може бути 

сторонами  
договору, предмет договору, обов’язки набувача за 
договором та вказала присутнім на те, що договір 
довічного утримання вважається укладеним з 
моменту передання майна, а також, за яких підстав 
може бути розірваний договір.  

25 квітня 2019 року у приміщенні Центру 
надання адміністративних послуг Кіптівської 
сільської ради заступник начальника відділу 
Володимир Михед і головний спеціаліст відділу 
Козелецьке бюро правової допомоги Анна Акімова 



провели робочу зустріч з працівниками Кіптівської 
ОТГ, під час якої роз’яснили питання надання 
безоплатної правової допомоги, обговорили 
актуальні правові питання, які порушуються 
жителями територіальної громади, способи їх 
захисту. Розповсюджено відповідні інформаційні 
буклети «Я маю право!», «Відповідальне 
батьківство» та «Безоплатна правова допомога». З 
метою проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи працівники бюро провели вуличне 
інформування. 

 

 

30 травня 2019 
року напередодні Міжнародного Дня 
захисту прав дітей з метою 
розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги заступник 
директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олеся 
Пирковська та директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко провели правоосвітній захід 
у Чернігівському обласному центрі соціально-психологічної допомоги. 

 

Володимир Бобруйко розповів про 
категорії осіб, які мають право на 
отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги в цивільному та 
адміністративному порядку, та 
зосередив увагу на питаннях, з якими 
найчастіше звертаються громадяни за 
отриманням правових консультацій. 
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1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці з ними та надання методичної допомоги з 
метою удосконалення надання ними БПД 

З метою розвитку мережі партнерів та 
незалежних провайдерів БПД 9 квітня 2019 
року директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко 
підписав меморандум з в.о. директора 
комунальної установи «Чернігівський 
обласний центр комплексної реабілітації та 
обслуговування учасників бойових дій, 
членів їх родин та сімей загиблих» Чернігівської обласної ради Іриною Кузіною 
щодо подальшої співпраці та проведення спільних заходів. 

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

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

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

25 квітня 2019 року у Дроздовицькій сільській 
раді такі заходи були проведені головним 
спеціалістом Городнянського бюро правової 
допомоги Дмитром Самійленком.  

 
 



3 травня 2019 року в смт Радуль Ріпкинського 
району директор Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко ознайомив мешканців селища зі 
способами захисту прав людини, порядком отримання 
безоплатної правової допомоги, підставами та порядком 
нарахування аліментів, порядком зняття з реєстрації 
місця проживання, порядком призначення тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, правопросвітницькою кампанією 
«Відповідальне батьківство», яка проходить в рамках 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 
України «Я маю право!». 

Директор Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко спільно з 
керівництвом Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 
10 травня 2019 року провів робочу зустріч у 
Городнянській міській раді. В ході заходу 
роз’яснювались питання необхідності 
погодження з Антимонопольним комітетом України проектів рішень органів 
місцевого самоврядування про створення комунальних підприємств, підстав та 
порядку надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, виконання 
судових рішень, розірвання договору оренди землі та отримання інформації з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

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



17 травня 2019 року заступник 
начальника відділу Козелецьке бюро 
правової допомоги Володимир Михед провів 
робочу зустріч з виконуючим обов’язки 
сільського голови секретарем Сираївської 
сільської ради Людмилою Петровою, під час 
якої обговорено питання співпраці в сфері 
надання безоплатної правової допомоги 
громадянам, а також реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право». Надано 
методичну допомогу в питанні застосування норм сімейного права.  

28 травня 2019 року в селі Вознесенське 
Чернігівського району було проведено 
правопросвітницькі заходи, в ході яких 
мешканці села Вознесенське ознайомились 
з порядком отримання безоплатної правової 
допомоги, способами захисту прав людини, 

підставами та порядком нарахування 
аліментів, порядком зняття з реєстрації 
місця проживання, порядком призначення 
тимчасової державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, правопросвітницькою кампанією 
«Відповідальне батьківство». 

 

30 травня 2019 року заступник 
начальника Ріпкинського бюро правової 
допомоги Олександр Гаан провів 
інформаційно-роз’яснювальні заходи у 
приміщенні Малинівської сільської ради 
Ріпкинського району. Працівник бюро 
надав відповіді на порушені питання, 
окреслив подальші шляхи їх вирішення. 

 
 



6 червня 2019 року начальник відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського місцевого  

центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко спільно з 
представниками громадськості, поліції, 
органів виконавчої влади взяла участь у 
засіданні круглого столу на тему: 
«Реалізація безпекових ініціатив в місті 

Чернігові». 

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

1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 
правової допомоги  та адвокатів у ЗМІ. 

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

8 травня 2019 року Чернігівському слідчому 
ізоляторі роз’яснювався порядок звернення 
до Європейського суду з прав людини. Також 
були проведені  правоосвітні заходи щодо 
порядку звернення до Європейського суду з 
прав людини із засудженими, які відбувають 



покарання у виді позбавлення волі в Чернігівському слідчому ізоляторі. 

21 травня 2019 року в державній установі «Чернігівська виправна колонія 
(№ 44)» була проведена зустріч, під час якої із засудженими було розкрито 
питання способів захисту прав людини, надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, порядку заповнення формуляра заяв до Європейського суду 
з прав людини та правового статусу засуджених. Було акцентовано увагу на 
тому, що відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» особи, засуджені до покарання у виді 
позбавлення волі, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

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

 17 травня 2019 року з метою розширення 
доступу до безоплатної правової допомоги в 
Чернігівському геріатричному пансіонаті 
проводив інформаційно-роз’яснювальні 
заходи заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з БВПД Данило Павлюк. Присутнім 
роз’яснювались такі актуальні питання: 

порядок проведення перерахунку пенсії, прийняття спадщини, стягнення 
аліментів на утримання непрацездатних батьків, оформлення права власності на 
будинок. Окрім того, відвідувачів було ознайомлено з правопросвітницьким 
проектом Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО».   

 
*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та ВПО:  

20 травня 2019 року на базі 
Чернігівського обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді було 
проведено з прийомними батьками та 
батьками-вихователями правоосвітні заходи 
з питань способів захисту прав людини. Під 
час зустрічі було ознайомлення прийомних 

батьків та батьків-вихователів з способами захисту прав людини, порядком 



отримання безоплатної правової допомоги, правопросвітницькою кампанією 
«Відповідальне батьківство», яка проходить 
в рамках правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я маю 
право!».  

12 червня 2019  року директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 

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

Під час зустрічі було роз’яснено, що здійснення батьками своїх прав та 
виконання обов’язків має ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської 
гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам 
дитини. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним 
засадам суспільства. Ухилення батьків від 
виконання батьківських обов’язків є 
підставою для покладення на них 
відповідальності, встановленої законом. 
Було акцентовано увагу, що у відповідності 
до Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» усі діти мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (що 
перебувають в Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС 
України): 

2 квітня 2019 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги для осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», іноземців та осіб 
без громадянства, затриманих з метою ідентифікації та забезпечення 

примусового видворення директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
та заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Ярослав 
Хоменко здійснили виїзд до 



Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні Державної міграційної 
служби України. 

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

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

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

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

 
 11 квітня 2019 року директор 

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

 



 
 

*проведення інформаційних заходів в 
управліннях Пенсійного фонду України: 

2 квітня 2019 року керівник 
Славутицького бюро правової допомоги 
Наталія Новик спільно з завідувачем 
юридичного сектору управління Пенсійного 
фонду України у м. Славутичі Тетяною 
Потапенко проводили інформування 
громадян з питань порядку виконання 

рішення суду по перерахунку пенсії,  порядку заміни сторони виконавчого 
провадження та щодо умов отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.  

 
*проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби 

зайнятості:  
 

 18 квітня 2019 року у приміщенні Ріпкинської 
філії Чернігівського обласного центру зайнятості 
заступник начальника відділу Ріпкинське бюро 
правової допомоги Олександр Гаан та головний 
спеціаліст відділу Ріпкинське бюро правової 
допомоги Євгенія Панова провели семінар для 
новозареєстрованих безробітних з питань прав 
виборців, способів поновлення порушених прав та 
відповідального батьківства. 

 
16 травня 2019 року у Чернігівському 
міському центрі зайнятості було проведено 
семінар для осіб, які перебувають там на 
обліку. В ході спілкування, обговорено 
питання порядку надання безоплатної 
правової допомоги, організації примусового 
виконання рішень, прав та обов’язків сторін 
у виконавчому провадженні. Відповіли на 
питання щодо підстав та порядку 

нарахування аліментів, правил виїзду з дитиною за кордон, порядку зняття з 
реєстрації місця проживання, порядку отримання податкової знижки на 
навчання, інших стимулів на навчання, порядку призначення тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. 



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

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

 
*проведення інформаційних заходів в 
лікувальних закладах:  
У приміщенні Деснянської селищної ради та 
у приміщенні Комунального підприємства 
«Селищна лікарська амбулаторія практики 
сімейної медицини» 20 червня 2019 року 
заступник начальника відділу Козелецьке 
бюро правової допомоги Володимир Михед 
провів інформаційно-роз’яснювальні заходи 

з актуальних правових питань.  
*проведення інформаційних заходів в громадських організаціях 

інвалідів, будинках для літніх людей: 

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



 *розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та 
друкованих засобах масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, 
зовнішня реклама (соціальна реклама) міського типу; інформаційно-
роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ: 

Протягом звітного кварталу забезпечено розміщення інформації про 
роботу центру у мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації 
(друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня реклама (соціальна реклама) 
міського типу), зокрема: 10.04.2019 на офіційному веб-сайті Головного 
територіального управління юстиції в Чернігівській області розміщено статтю 
«Людина з обмеженими фізичними можливостями може реалізувати своє право 
голосу!», 16.04.2019 на офіційному веб-сайті Чернігівського вищого 
професійного училища побутового обслуговування розміщено статтю «Людина 
під захистом закону», 01.05.2019 в Чернігівському інтернет-виданні 
«Суспільний кореспондент» розміщено статтю «3 міста в район. Юристи 
стають ближче до військових», 01.05.2019 на офіційному веб-сайті 
Міністерства оборони України розміщено статтю «Правова допомога 
строковикам», 02.05.2019 у Чернігівському інтернет-виданні 0462.ua 
опубліковано статтю «Захисники України зможуть отримати безкоштовну 
юридичну допомогу «біля дому», 04.05.2019 на телеканалі «Новий Чернігів» 
працівники Чернігівського місцевого центру з БВПД взяли участь у 
обговоренні на: «Про пільги членам родин загиблих учасників АТО та ООС», 
06.05.2019 у на веб-сайті самостійного інтернет-видання» Європейська 
Україна» розміщено статтю «На Чернігівщині юристи стали ближче до проблем 
військових», 17.05.2019 на телеканалі «Новий Чернігів» виступили на тему 
«Про процедуру вручення скорботного сповіщення родині загиблого бійця», 
17.05.2019 на офіційному веб-сайті Козелецької районної держадміністрації 
розміщено статтю «Про протидію домашньому насильству говорили у 
Козелецькій філії Чернігівського обласного центру зайнятості», 22.05.2019 на 
офіційному веб-сайті інтернет-видання «Суспільний кореспондент» розміщено 
статтю «Чернігівські правники допомогли військовим», 30.05.2019 та 
21.06.2019 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації опубліковані статті: «Щодо дії особливого періоду» та «Порядок  
відрахування аліментів за  ініціативою  платника  або  одержувача», 29.06.2019  
та 30.06.2019 у самостійному інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статті: 
«Що робити, якщо не індексують грошове забезпечення військовим» та «Якщо 
між власниками квартири виникають конфлікти». 

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



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

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

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

Городнянської районної державної 
адміністрації (04.04.2019); 

- управлінні соціального захисту 
Ріпкинської районної державної 
адміністрації (04.04.2019); 

- Територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

Деснянської районної у місті Чернігові ради (10.04.2019);  
- управлінні праці та соціального захисту населення Новозаводської 

районної у м. Чернігові ради (11.04.2019); 
- управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету 

Славутицької міської ради (12.04.2019); 
- управлінні соціального захисту Козелецької районної державної 

адміністрації (16.05.2019); 
 
* в управліннях Пенсійного фонду: 
- управлінні Пенсійного Фонду 

України в м. Славутич Київської області 
(02.04.2019); 

- Ріпкинському об’єднаному 
управлінні Пенсійного Фонду України 
(11.04.2019); 
 - Городнянському секторі 
обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного Фонду 
України (12.04.2019); 

- Бобровицькому об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(12.04.2019);  

- Чернігівському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(23.05.2019); 

 
* в закладах Державної служби зайнятості:  
- Козелецькому районному центрі зайнятості (10.04.2019, 16.05.2019, 

20.06.2019); 



- Чернігівському міському центрі 
зайнятості (18.04.2019, 16.05.2019, 
20.06.2019); 

- Ріпкинському районному центрі 
зайнятості (18.04.2019); 

- Городнянському районному центрі 
зайнятості (19.04.2019); 

- Славутицькому міському центрі 
зайнятості (07.05.2019); 
 

 

 
* в лікувальних закладах: 
- Ріпкинській центральній районній лікарні 

(10.04.2019);  
 - Комунальному підприємстві “Селищна 
лікарська амбулаторія практики сімейної медицини” 
Деснянської селищної ради (18.04.2019, 24.05.2019, 
20.06.2019); 
 - комунальному лікувально-профілактичному 
закладі “Чернігівська обласна психоневрологічна 
лікарня” (26.04.2019); 

- Комунальному неприбутковому 
підприємстві “Славутицька міська лікарня” 
(03.05.2019); 

- Городнянській центральній районній лікарні 
(07.05.2019); 

 
* в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 

 
 
- Чернігівському центрі соціальної адаптації 
бездомних та безпритульних (10.04.2019); 
 
- Чернігівському геріатричному пансіонаті 
(17.05.2019);  

*  
  

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

«Укрпошта» (24.04.2019); 
- відділенні поштового зв’язку Козелець Чернігівської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта» (27.06.2019); 



 
* у судах:  
- Ріпкинському районному суді (19.04.2019);  
- Городнянському районному суді (24.04.2019); 
- Новозаводському районному суді міста 
Чернігова (24.05.2019); 

 
 
 

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

- службі у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Славутицької 
міської ради (04.04.2019, 06.05.2019); 

- службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації 
(07.05.2019); 

- службі у справах дітей Ріпкинської 
районної державної адміністрації (07.05.2019); 

 - Чернігівському обласному центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
(20.05.2019); 

- Чернігівському обласному центрі 
соціально-психологічної допомоги 
(28.05.2019); 

Чернігівському дошкільному 
навчальному закладі № 14 «Малятко» (29.05.2019);  

- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 
(05.06.2019); 

 
* у пунктах тимчасового розміщення 

біженців, територіальних підрозділах Державної 
міграційної служби України: 
- Чернігівському пункті тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні (02.04.2019); 
- Ріпкинському районному секторі Державної 
міграційної служби України у Чернігівській області 
(24.04.2019);  

 
* для ВПО у соціальних гуртожитках, 

санаторіях та інших місцях їх компактного проживання: 
- терапевтичному відділенні Чернігівської міської лікарні № 3 

(12.04.2019); 



* у військкоматах, військових 
частинах, профільних громадських 
організаціях ветеранів та учасників АТО, 
госпіталях: 
- Чернігівському обласному 
територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки (03.04.2019, 
23.04.2019, 15.05.2019, 05.06.2019, 
19.06.2019); 
- Козелецькому районному військовому 

комісаріаті (08.04.2019); 
- Комунальній установі 

“Чернігівський обласний центр комплексної 
реабілітації та обслуговування учасників 
бойових дій, членів їх родин та сімей 
загиблих” Чернігівської обласної ради 
(09.04.2019); 

- Славутицькому міському 
військовому комісаріаті (10.04.2019); 

- Ріпкинському районному 
військовому комісаріаті (25.04.2019); 

- Чернігівському військовому шпиталі (14.05.2019, 26.06.2019); 
- Городнянському районному 

військовому комісаріаті (13.06.2019); 
- Чернігівському зональному відділі 

правопорядку Міністерства оборони 
України (14.06.2019); 

- громадській організації «Ветерани 
АТО Городнянщини» (20.06.2019); 

 
 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 
-   Славутицькій міській раді (04.04.2019, 06.05.2019); 
- Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

Чернігівської облдержадміністрації (11.04.2019); 
- Козелецькій селищній раді Козелецького району (11.04.2019, 

08.05.2019);  
 - Деснянській селищній раді Козелецького району (18.04.2019, 23.05.2019, 
20.06.2019);    

- Кіптівській сільській раді Козелецького району (25.04.2019, 31.05.2019, 
27.06.2019); 
 - Дроздовицькій сільській раді Городнянського району (25.04.2019); 

- Радульській селищній раді Ріпкинського району (03.05.2019); 
 - Ріпкинській районній державній адміністрації (07.05.2019); 



- Городнянській міській раді 
Городнянського району (10.05.2019); 
 - Головному управлінні статистики у 
Чернігівській області (10.05.2019); 

- Добрянській селищній раді 
Ріпкинського району (15.05.2019); 
 - Сираївській сільській раді 
Козелецького району (17.05.2019); 
 - Чернігівському обласному інституті 
післядипломної  

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (21.05.2019, 11.06.2019); 
 - Вознесенській сільській раді Чернігівського району (29.05.2019); 

- Малинівській сільській раді Ріпкинського району (30.05.2019); 
 - Смичинській сільській раді Городнянського району (31.05.2019); 

- Городнянській районній державній адміністрації (05.06.2019); 
- Гончарівській селищній раді Чернігівського району (14.06.2019); 

 - Козелецькій районній державній адміністрації (20.06.2019); 
 
* в бібліотеках: 

- Чернігівській обласній універсальній 
бібліотеці імені В.Г. Короленка (11.04.2019, 
25.04.2019, 23.05.2019, 13.06.2019, 
27.06.2019); 

- Загальноміському бібліотечно-
інформаційному центрі Славутицької 
центральної бібліотечної системи 
(25.04.2019, 10.05.2019); 

- міській бібліотеці № 4 для дорослих 
Чернігівської міської бібліотечної системи (ЦБС) (15.05.2019); 

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

пробації» в Чернігівській області (09.04.2019, 14.05.2019); 
- Славутицькому міському секторі філії 

Державної установи «Центр пробації» в місті Києві 
та Київській області (16.04.2019, 18.06.2019); 

- Городнянському районному секторі  філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Чернігівській області (17.04.2019, 15.05.2019, 
12.06.2019); 

- Новозаводському районному відділі  філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Чернігівській області (02.05.2019, 30.05.2019, 
18.06.2019); 

- Чернігівському районному секторі  філії 
Державної установи «Центр пробації» в 



Чернігівській області (02.05.2019, 
30.05.2019); 

- Деснянському районному відділі   
філії Державної установи «Центр пробації» 
в Чернігівській області (02.05.2019, 
30.05.2019, 18.06.2019); 

- Козелецькому районному секторі  
філії Державної установи «Центр пробації» 

в Чернігівській області (26.04.2019, 31.05.2019, 24.06.2019); 
- Чернігівському слідчому ізоляторі (08.05.2019); 
- Державна установа “Чернігівська виправна колонія (№44)” (21.05.2019). 
 
 

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

Підготовлено зразкову справу з успішної практики вирішення в судовому 
порядку спору щодо стягнення грошових коштів, належних до виплати при 
звільненні з військової служби.   

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся військовослужбовець, звільнений у запас за 
станом здоров’я, з питанням щодо невиплати йому в зв’язку з відсутністю 
фінансування матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань за 2018 рік.  

 Клієнт був учасником бойових дій і відповідно до закону мав право на 
безоплатну вторинну правову допомогу.  

Отримавши доручення № 1-521/18 від 20.09.2018 адвокат Акуленко 
Вадим Михайлович зустрівся з клієнтом, з’ясував обставини справи, надав 
правову консультацію та склав позовну заяву про стягнення грошових коштів, 
належних до виплати при звільненні з військової служби.  

Предметом позову була вимога про зобов’язання Чернігівського 
обласного військового комісаріату нарахувати та виплатити клієнту 
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2018 рік. 
Право військовослужбовців на таку допомогу, підстави, розмір та порядок її  
надання визначені Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення 
військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, 
затвердженою наказом міністра оборони України № 260 від 11.06.2008. 
Зокрема,  встановлено, що особам офіцерського складу,  особам рядового, 
сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, 
для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік надається 
матеріальна допомога в розмірі, що не перевищує їх місячного грошового 
забезпечення. Розмір допомоги встановлюється за рішенням Міністра оборони 



України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в 
кошторисі Міністерства оборони України.  

 Обґрунтовуючи позовні вимоги адвокат Акуленко В.М., крім 
національного законодавства, застосував практику Європейського суду з прав 
людини, а саме рішення у справі «Кечко проти України», в якому Суд зазначив, 
що органи державної влади не можуть посилатись на відсутність коштів як на 
причину невиконання своїх зобов’язань.  Реалізація особою права, що пов’язане 
з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних чинних на час 
виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного 
законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних 
асигнувань.  

Справа розглядалась Чернігівським окружним адміністративним судом. 
Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову було відмовлено. Не 
погоджуючись з таким рішенням суду, адвокат подав апеляційну скаргу. 
Постановою  Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційна скарга 
задоволена, рішення суду першої інстанції скасоване, позов задоволений у 
повному обсязі, зобов’язано нарахувати і виплатити клієнту матеріальну 
допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2018 рік. Таке рішення 
підтримав і Верховний Суд, відмовивши у перегляді справи за касаційною 
скаргою Чернігівського обласного військового комісаріату. 
 
1.6. Розширення доступу до безоплатної правової допомоги.  

 

Чернігівським МЦ було забезпечено 
виїзні прийоми до громадян похилого віку, з 
обмеженими можливостями (05.04.2019, 
05.04.2019, 15.04.2019).   

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 01 квітня по 30 червня 2019 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1907 звернень 
клієнтів, з них: 1793 особам було надано правову консультацію, 114 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 

871 794 77 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

242 240 2 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

205 192 13 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

387 376 11 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

202 191 11 

6 Разом по МЦ 1907 1793 114 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

124 рішення про надання БВПД та видано 63 доручення про призначення 
адвокатів та 80 доручень про призначення штатних працівників Центру/бюро 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з 
інших питань 338 (18%), з питань соціального забезпечення 269 (14%), 
сімейного 229 (12%),  спадкового 191 (10%), житлового права 155 (8%), з 
питань виконання судових рішень 151 (8%),  договірного 149 (8%), іншого 
цивільного 117 (6%), земельного 112 (6%), трудового 103 (5%), 
адміністративного права 78 (11%), з медичних питань 15 (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 898 нових 

клієнтів, з них: 354 чоловіки (39%) та 544 жінки (61%). 
 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 898 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 4 (1%), від 18 до 35 років включно — 
163 (18%), від 35 до 60 років включно — 459 (51%), понад 60 років — 272 
(30%). 

з питань соціального 
забезпечення; 14% 

з інших питань; 18% 

договірне 
право; 8% 

сімейне право; 12% 

інше цивільне 
право; 6% 

адміністративне 
право; 11% трудове 

право; 5% 

спадкове право ; 
10% 

житлове право; 8% земельне право; 6% 

виконання судових 
рішень ; 8% 

з медичних 
питань ; 1% 

з 
неправових 
питань ; 0% 

чоловіки 
39% 

жінки 
61% 



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) 
63 (51%) та ветеранам війни 28 (22%). По особам з інвалідністю прийнято 14 
рішень (11%), по особам, на яких поширюється дія Закону України “Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” 10 
(8%), по внутрішньо переміщеним особам 3 (3%), по дітям, які не належать до 
окремих категорій 3 (3%), по особам, щодо яких суд розглядає справу про 
надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 1 (1%),  по особам 
засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі 1 (1%).  
 

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

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

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 74 прийоми громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 324 особи, в тому числі 126 осіб звернулись за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 198 осіб - до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 19 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 81 правопросвітницький захід; 
- розміщено у ЗМІ 57 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- 143  клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
прийомів у 

діючих 
дистанційних 
пунктах/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 

40/126 74/198 19 81 143 57 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

8/19 8/15 4 14 21 9 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

6/10 19/58 5 10 12 4 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

6/17 7/14 5 11 26 4 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

2/5 11/19 1 9 11 5 

 
 


