
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

щодо виконання Чернігівським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги  

локального плану заходів надання безоплатної правової допомоги  
на ІІІ квартал 

 
 

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

дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які 
стали або можуть стати жертвами насильства в сім'ї, Чернігівським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — 
Чернігівський МЦ) було забезпечено шляхом проведення роботи виїзних 
консультативних пунктів у: 
 * службі у справах дітей 
Ріпкинської районної державної 
адміністрації (12.07.2016); 
 * службі у справах дітей та 
сім'ї виконавчого комітету 
Славутицької міської ради 
(04.08.2016); 
 * службі у справах дітей 
Городнянської районної державної 
адміністрації (17.08.2016); 

 * службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації 
(21.09.2016); 
 * Чернігівській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 
Чернігівської обласної ради (23.09.2016). 
 

Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для учасників 
бойових дій було забезпечено шляхом проведення роботи виїзних 
консультативних пунктів у: 

* центрі соціально – психологічної реабілітації постраждалим внаслідок 
АТО та особам, що перебувають в кризових станах - “Ресурс” (13.09.2016); 

* у Чернігівському військовому шпиталі (15.09.2016). 
 
Також кожної першої та третьої середи місяця продовжує працювати 

кімната правової допомоги в Чернігівському обласному військовому комісаріаті. 
Так, працівниками Чернігівського МЦ надано правову допомогу 



військовослужбовцям та членам їх сімей на 6-и виїздах (06.07.2016, 20.07.2016, 
03.08.2016, 17.08.2016, 07.09.2016, 21.09.2016 ). 

 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для внутрішньо 

переміщених осіб було забезпечено шляхом проведення роботи виїзного 
консультативного пункту у: 
 * Славутицькому міському центрі зайнятості (04.08.2016); 
 * Городнянському районному центрі зайнятості (17.08.2016); 
 * терапевтичному  відділенні Чернігівської міської лікарні № 3 
(14.09.2016); 
 * Чернігівському міському центрі зайнятості (15.09.2016);  
 * Козелецькому районному центрі зайнятості (21.09.2016); 
 * Ріпкинському районному центрі зайнятості (30.09.2016). 

 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для інвалідів, осіб 

похилого віку, людей з особливими потребами було забезпечено шляхом 
проведення роботи виїзних консультативних пунктів у: 
 * Чернігівська обласна організація Українського товариства глухих 

(12.08.2016); 
 * Чернігівському центрі 
соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних (24.08.2016); 
 * Любецькому 
психоневрологічному інтернаті 
(20.09.2016); 
 * Чернігівському 
геріатричному пансіонаті 
(27.09.2016). 

 
Розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги для 
населення, що проживає в сільській місцевості,  було забезпечено шляхом 
проведення роботи виїзних консультативних пунктів у: 
 * Ріпкинській районній державній адміністрації (12.07.2016); 
 * Кіптівська сільська об'єднана територіальна громада Козелецького 
району (26.07.2016, 30.09.2016); 
 * Деснянська селищна об'єднана територіальна громада Козелецького 
району (28.07.2016); 
 * Славутицькій міській раді (04.08.2016); 
 * Городнянській районній державній адміністрації (17.08.2016); 
 * Козелецькій районній державній адміністрації (21.09.2016). 
 
 Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» було забезпечено шляхом проведення 



роботи виїзного консультативного пункту у Чернігівському пункті тимчасового 
перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 
Україні ДМС України (21.07.2016). 

 
З метою надання безоплатної правової допомоги для людей, позбавлених 

можливості пересування, за місцем їх перебування було проведено два виїзних 
прийоми інвалідів першої групи (15.09.2016, 30.09.2016). 

 
 
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну 

досвідом між ними. 
 
 

Двічі на місяць проводились робочі 
зустрічі з адвокатами, що співпрацюють з 
Чернігівським МЦ, з метою обміну 
позитивним досвідом: 21.07.2016 (з 
Костянтином Серкіним, Валерієм Кулішом та 
Олександром Басенком), 26.07.2016 (з 
Валентиною Роговець, Тетяною 
Дроботущенко, Сергієм Логвіним та Сергієм 
Дедіченком), 10.08.2016 (з Юлією Огородник, 
Оксаною Чикилевською, Дмитром Піддубком, 
Ігорем Остроносом, Сергієм Павленком), 
23.08.5016 (з Ганною Козіновою, Тетяною 
Єсиневич, Іриною Скрипко-Бічук), 16.09.2016 
(з Оксаною Могілевець, Андрієм Яковлевим, 
Олександром Басенком та Сергієм 
Дедіченком) та 30.09.2016 (з Костянтином 

Серкіним, Олександром Басенком та Ольгою Кручек). Під час зустрічей 
відбувався обмін позитивним досвідом. 

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

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

правової допомоги Чернігівським МЦ підтримуються в контрольному стані та 
щоквартально переглядаються для доповнення та оновлення паспорти 
територіальних громад Городнянського, Козелецького, Ріпкинського, 
Чернігівського районів, міст Чернігова та Славутича. У червні 2016 року було 
розроблено паспорт територіальної громади Городнянського району. 

 



З метою тісної співпраці та 
консолідації зусиль, спрямованих 
на сприяння наданню правової 
допомоги та юридичних 
соціальних послуг в інтересах осіб, 
які потребують безоплатної 
правової допомоги, а також з 
метою забезпечення їм доступу до 
правової допомоги, було укладено 
один меморандум про співпрацю з 
Держспоживінспекцією у 
Чернігівській області (28.09.25016). 
 
 На виконання запланованих заходів щодо організації та проведення 
зустрічей, нарад, засідань, робочих груп, семінарів, тренінгів, «круглих столів», 
конференцій та інших заходів з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, установами, організаціями, а 
також участі в заходах партнерів Чернігівського МЦ: 

 
 * Чернігівським МЦ разом з 
Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській 
області проведено робочу зустріч за 
круглим столом з громадськими 
організаціями з питань  реєстрації 
громадських формувань 
(25.07.2016); 
 * взято участь у 
міжрегіональній відеоконференції 
“До 25-річниці Незалежності 
України”, що проводилась у 

Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій (22.08.2016); 
 * взято участь у загальнобібліотечному заході, присвяченому 25-й річниці 
Незалежності України, який відбувся на території Чернігівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (23.08.2016); 
 * взято участь у проведенні Дня відкритих дверей, що відбувся у 
Славутицькому міському центрі зайнятості з нагоди святкування 25-ї річниці 
Незалежності України (23.08.2016); 

* взято участь у міжрегіональному заході - круглому столі "Права 
учасників АТО. Самоорганізація для їх захисту та відновлення порушених 
прав", що проводився на базі Конотопського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (16.09.2016); 

 



* взято участь у навчальних 
тренінгах для прийомних батьків та 
батьків-вихователів щодо підвищення їх 
виховного потенціалу, який проводився 
Чернігівським обласним центром 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, під час якого було розкрито 
питання “Права дитини та механізми їх 
захисту за міжнародним і національним 
правом. Права і обов'язки батьків та 
осіб, що їх замінюють” (06.09.2016,  
21.09.2016 ); 

* взято участь у конференції з нагоди святкування Міжнародного дня 
глухих, організованого Чернігівською обласною організацією Українського 
товариства глухих (28.09.2016). 

 
Для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги населення 

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

* Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Чернігівської обласної державної адміністрації (19.07.2016); 
 * Чернігівської обласної благодійної організації “Аратта” (30.08.2016); 
 * Любецького психоневрологічного інтернату (29.09.2016); 
 * громадської організації “Спілка соціального захисту інвалідів” 
(30.09.2016); 
 * дошкільного навчального закладу № 21  “Дзвіночок” Чернігівської 
міської ради (29.09.2016). 

 
Також досягнуто домовленостей про співпрацю з керівництвом: 

 * Славутицького міського військового комісаріату (04.08.2016); 
 * Відділення Національної служби посередництва і примирення в 
Чернігівській області (25.08.2016); 
 * Держспоживінспекції у 
Чернігівській області  (28.09.2016); 
 * Бутівської сільської ради 
Городнянського району (27.09.2016); 
 *  Малолиственської сільської ради 
Ріпкинського району (30.09.2016); 
 * Громадської організації 
«Ветерани АТО Городнянщини» 
(17.08.2016);    
 * Громадської організації 
“Славутицьке об'єднання ветеранів АТО 
та учасників бойових дій” (09.09.2016); 

* Чернігівського міського громадського об'єднання інвалідів “Шанс” 



(25.07.2016); 
 * Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні (18.08.2016); 
 * Новозаводського районного суду м. Чернігова (18.08.2016); 
 * Городнянського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції 
(15.09.2016). 

 
Крім того, під час  під час адвокаційної кампанії, яка була проведена з 

метою доведення інформації до населення області щодо можливості отримання 
безоплатної правової допомоги через бюро правової допомоги, проводилось 
ознайомлення керівників  Відділення поштового зв'язку № 1 м. Славутич  
(04.08.2016); Державного закладу  "Спеціалізована медико-санітарна частина  
№ 5" м. Славутич (04.08.2016); Загальноміського бібліотечно-інформаційного 
центру м. Славутич (04.08.2016); Городнянської центральної районної лікарні 
(17.08.2016); Відділення поштового зв'язку м. Городня (17.08.2016); 
Городнянського районного суду (17.08.2016); Козелецької центральної районної  
лікарні (19.08.2016); Відділення поштового зв’язку смт. Козелець (19.08.2016); 
Відділення поштового зв’язку смт. Ріпки (25.08.2016); Ріпкинської  центральної 
районної лікарні (25.08.2016); Ріпкинського районного суду (25.08.2016), 
Новозаводського районного суду м. Чернігова  з  функціонування системи 
безоплатної правової допомоги та роботою Чернігівського МЦ. Результатом 
зустрічей є домовленість з керівниками зазначених установ щодо направлення 
до Чернігівського місцевого центру з надання БВПД суб’єктів права на 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги та щодо розповсюдження 
інформаційних матеріалів Чернігівського МЦ серед відвідувачів. 

 
З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

громадянам затверджено Програму безоплатної правової допомоги населенню 
міста Славутича на 2016-2018 роки (09.09.2016). 

 
Надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування з метою 

удосконалення організації надання ними безоплатної первинної правової 
допомоги: Славутицькій міській раді (09.09.2016); Бутівській сільській раді 
Городнянського району (27.09.2016); Кіптівській об’єднаній територіальній 
громаді (30.09.2016); Малолиственській сільській раді Ріпкинського району 
(30.09.2016). 

 
Налагоджено співпрацю з установами-провайдерами щодо безоплатної 

правової допомоги, а саме з: 
* Відділенням Національної служби посередництва і примирення в 

Чернігівській області (сумісна робота у громадській приймальні Центру 
правової інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені В.Г. Короленка); 

* громадською організацією «Ветерани АТО Городнянщини»; 
 * Любецьким психоневрологічним інтернатом (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 



допомоги); 
 *  Бутівською сільською радою Городнянського району (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

* загальноміського бібліотечно-інформаційного центру м. Славутич 
(розпочато роботу дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

* Ріпкинською центральною районною лікарнею (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

*  Малолиственською сільською радою Ріпкинського району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

* Чернігівським пунктом тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України (налагоджено 
постійну роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги); 

* Славутицькою міською громадською організацією “Центр розвитку 
громади”. 

 
 Продовжено фомування мережі параюристів. Свою готовність до 

активної співпраці з Чернігівським МЦ висловив Хмеленок Микола Павлович, 
який є засновником інтернет — ресурсу “Новый форум Городнянщины» та 
займає активну громадську позицію. 

 
 
Продовжується участь 

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

Спільно з представниками 
Чернігівського громадського комітету  

захисту прав людини: 
* проведено обговорення за круглим столом питань щодо роботи 

громадської приймальні комітету, обміну досвідом взаємодії з органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування та проведення 
правопросвітницьких заходів (11.08.2016); 

* взято участь у прес-конференції, присвяченій відкриттю бюро правової 
допомоги (17.08.2016); 

* взято участь у у круглому столі "Права учасників АТО. Самоорганізація 



для їх захисту та відновлення порушених прав", що проводився на базі 
Конотопського МЦ (16.09.2016). 

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

БВПД. 
  

Директором Чернігівського 
МЦ взято участь  у спільній нараді 
керівників та бухгалтерів 
Чернігівського, Менського, 
Ніжинського МЦ, представників 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області та 
Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області, на якій обговорювались нагальні 
питання подальшої розбудови системи безоплатної вторинної правової 
допомоги (16.07.2016). 

Забезпечено участь в робочій зустрічі начальника відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання БППД Чернігівського МЦ 
за участю начальників відділів правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання БППД Менського МЦ та Ніжинського МЦ з працівниками 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області з питань, що належать до компетенції відділу (10.08.2016). 

 
Забезпечено функціювання та актуалізація інформаційного ресурсу: події  

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

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

правову допомогу, на підставі аналізу звернень громадян щодо надання 
безоплатної правової допомоги, розроблено Інформаційний буклет “Реалізація 
права на безоплатну вторинну правову допомогу громадянами з особливими 
потребами” (30.09.2016). 

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

 



 
Двічі на місяць проводиться 

надання безоплатної правової допомоги 
в он-лайн режимі на базі Чернігівської 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені В.Г. Короленка 
(14.07.2016, 28.07.2016, 11.08.2016, 
25.08.2016, 08.09.2016, 22.09.2016). 

 
 
 

З метою поширення інформації щодо 
реалізації права на безоплатну вторинну правову 
допомогу залучено партнерів до розповсюдження 
інформації про реалізацію права на безоплатну 
вторинну правову допомогу: 
* під час адвокаційної кампанії, яка була 
проведена з метою доведення інформації до 
населення області щодо можливості отримання 
безоплатної правової допомоги через бюро 
правової допомоги,  керівництву Славутицького 
міського суду Київської області,  Славутицького 
міського центру зайнятості, відділення поштового 
зв'язку № 1 м. Славутич, Загальноміського 
бібліотечно-інформаційного центру, 
Славутицького міського військового комісаріату, 
Державного закладу "Спеціалізована медико-
санітарна частина № 5"  м. Славутич, 
Городнянської районної державної адміністрації, 

Городнянського районного суду, Городнянського районного центру зайнятості, 
Городнянського районного військового комісаріату, громадської організації 
“Ветерани АТО Городнянщини”, Козелецької централізованої бібліотечної 
системи, Козелецького районного військового комісара, Козелецького районного 
суду,  Козелецького районного центру зайнятості, Козелецької центральної 
районної лікарні, відділення 
поштового зв’язку смт. Козелець,  
Ріпкинської централізованої 
бібліотечної системи, Ріпкинського 
районного суду, Ріпкинського 
районного центру зайнятості, 
відділення поштового зв'язку  смт. 
Ріпки, Ріпкинського районного 
військового комісаріату, 
Ріпкинської центральної районної 
лікарні залишено буклети 



Чернігівського МЦ для розповсюдження серед відвідувачів (04.08.2016, 
17.08.2016, 19.08.2016, 25.08.2016); 
 

 * під час загально-
бібліотечного заходу, присвяченому 
25-ій річниці Незалежності 
України, який відбувся на території 
Чернігівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
ім. В.Г. Короленка, буклетами, 
флаєрами та візитками 
Чернігівського МЦ поповнено 
куточок правової інформації, що 
був облаштований працівниками 
Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області 
 
З метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості 

населення (правопросвітництва) організовано та проведено наступні тематичні 
заходи: 
 проведено тематичні семінари, лекції у 
 * Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Новозаводського району м. Чернігова (26.07.2016); 
 * Чернігівській обласній благодійній організації “Аратта” (31.08.2016); 
 * Чернігівській обласній організації Українського товариства глухих 
(28.09.2016); 
 * Чернігівському обласному військовому комісаріаті (07.09.2016); 

 
* дошкільному навчальному закладі № 
21 Дзвіночок” Чернігівської міської 
ради Чернігівської області 
(29.09.2016); 
 
Чернігівській спеціальній 
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ 
ступенів для дітей зі слабким зором 
(28.09.2016); 

 
 
 

також проведено: 
* лекцію для трудового колективу Чернігівського центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з 
темою “Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації 



громадських формувань” (20.07.2016); 
* лекцію на семінарі для осіб, які перебувають на обліку в Чернігівському 

міському центрі зайнятості, на тему "Надання вторинної правової допомоги 
Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги", а також було висвітлено питання про нову функцію місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо реєстрації 
громадських організацій (20.07.2016); 

 
 
* лекцію для трудового колективу 

Городнянського районного військового 
комісаріату на тему “Основні положення 
Закону України «Про державну службу» 
(19.09.2016); 

 
 
 

* лекцію для працівників Бутівської 
сільської ради Городнянського району з 
темою “Система безоплатної правової 
допомоги та місце в ній Городнянського 
бюро правової допомоги” (27.09.2016); 

* лекцію на семінарі  для осіб, які 
перебувають на обліку у  Славутицькому 
міському центрі зайнятості, на тему: 
«Легальна зайнятість» (27.09.2016); 

* лекцію на семінарі для осіб, які 
перебувають на обліку в Городнянському 
районному центрі зайнятості, на тему: «Основні завдання та функції 

Городнянського бюро правової 
допомоги» (07.09.2016,  
12.09.2016); 

* лекції для трудового 
колективу Ріпкинського районного 
центру зайнятості, а також для осіб,  
які перебувають на обліку в 
Ріпкинському районному центрі 
зайнятості, на тему: «Основні 
завдання та функції Ріпкинського 
бюро правової допомоги» 
(29.09.2016). 

А також взято участь у заходах з нагоди святкування першого дзвоника у 
м. Славутич - проведенні «відкритого» уроку для першокласників, під час якого 
в ігровій формі першачків ознайомлено з їх правами (01.09.2016). 

 



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

інформації з початком роботи бюро правової 
допомоги проведено круглі столи на тему: 
"Безоплатна правова допомога стає більш 
доступнішою» (в смт. Ріпки — 25.08.2016, у м. 
Славутич — 30.08.2016, у м. Городня — 
31.08.2016). 

Також директором Чернігівського МЦ взято 
участь в  прес-конференції, присвяченій 
відкриттю бюро правової допомоги, за участю 
представників громадської організації 
“Чернігівський комітет захисту прав людини” та Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області   
(17.08.2016). 

На виконання запланованих заходів проведено робочі зустрічі та 
досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці  з головними редакторами: 

* Городнянського інформаційного порталу “Городня.net” (17.08.2016); 
 * газети “Деснянська правда” (30.09.2016). 

 
Для ознайомлення засобів масової інформації з роботою Чернігівського 

МЦ підготовлено квартальні графіки роботи мобільних консультаційних та 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги Чернігівського 
МЦ, витяг з яких місцеві ЗМІ розміщували на своїх шпальтах за декілька днів 
до початку роботи пункту. 

 
Організовано виступ на обласному радіо директора  Чернігівського МЦ з 

темою «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації 
громадських формувань” (20.07.2016). 

 
Для телеканалу “Сівер Центр” директор Чернігівського МЦ дав інтерв'ю 

на тему “Безоплатна юридична допомога стане доступною для жителів всіх 
районів” (21.07.2016). 

Під час прес-конференції, присвяченій відкриттю бюро правової 
допомоги, відбувся виступ директора Чернігівського МЦ, який було 
трансльовано на телеканалі “Новий Чернігів” (17.08.2016). 

Також директор Чернігівського МЦ дав інтерв'ю для Славутицького 
міського телебачення “Медіа-Дім” на тему “Центр бесплатной юридической 
помощи в Славутиче” (02.09.2016). 

 
 
Забезпечено опублікування наступних статей у друкованих засобах 

масової інформації: 
* 07.07.2016 — опубліковано статтю «Право на послуги адвокатів за 

https://www.youtube.com/channel/UCuF-W_Ssg53YK9_wQGOMvbQ


рахунок держави найчастіше використовують інваліди» в газеті 
“Чернігівщина”; 

* 09.07.2016 — опубліковано оголошення щодо прийому громадян в 
Ріпкинській районній газеті “Життя Полісся”; 

* 21.07.2016 — опубліковано статтю “Про запровадження пілотного 
проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань” в Ріпкинській 
районній газеті “Життя Полісся”; 

* 23.08.2016 - опубліковано статтю “Замість управлінь юстиції будуть 
бюро правової допомоги” в газеті “Чернігівські відомості”; 

* 24.08.2016 - опубліковано статтю “Де отримати безкоштовну допомогу 
юриста?” в газеті “Деснянська правда”; 

* 27.08.2016 - опубліковано статтю “Безоплатна правова допомога стає  
доступнішою” в газеті в Ріпкинській районній газеті “Життя Полісся”; 

* 01.09.2016 - опубліковано статтю “Юридическая помощь стала ближе ” 
в газеті в  газеті “Теледень Славутич”; 

* 03.09.2016 - опубліковано статтю “У Городні запрацювало бюро 
правової допомоги” в газеті “Новини Городнянщини”; 

* 17.09.2016 - опубліковано статтю “Безоплатна правова допомога стає 
більш доступнішою” в Козелецькій районній газеті “Новини Придесення”. 

 
Крім того, про діяльність Чернігівського МЦ згадано у наступних 

друкованих засобах масової інформації: 
* 30.07.2016 - опубліковано статтю «Головним територіальним 

управлінням юстиції у Чернігівській області приділяється увага наданню 
безоплатної первинної правової допомоги населенню» (згадано про участь 
Чернігівського МЦ у роботі громадської приймальні) в газеті «Юстиція 
Чернігівщини”; 

* 31.08.2016 - опубліковано статті «Реєстрація громадських формувань зі 
статусом юридичної особи через фронт-офіси”, “Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській області приділяється увага наданню 
безоплатної первинної правової допомоги населенню”, “Проводиться прийом 
військовослужбовців в Регіональній громадській приймальні Міністерства 
оборони України» в газеті «Юстиція Чернігівщини”; 

* 30.09.2016 - опубліковано статтю «Керівник Департаменту стратегічного 
розвитку органів юстиції відвідала Чернігівський обласний військовий 
комісаріат» в газеті «Юстиція Чернігівщини”. 

 
Щотижня готувались для розміщення на сайті Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області статті 
про роботу Чернігівського МЦ. Статті розміщено 14.07.2016, 19.07.2016, 
21.07.2016 (2 статті), 22.07.2016, 25.07.2016, 28.07.2016, 11.08.2016 (2 статті), 
15.08.2016 (2 статті), 21.08.2016, 22.08.2016, 12.09.2016, 22.09.2016 (2 статті). 

 
Забезпечено опублікування наступних статей у електронних засобах 

масової інформації: 



* 20.07.2016 — розміщено статтю “Про запровадження пілотного проекту 
у сфері державної реєстрації громадських формувань” на офіційних сайтах 
Городнянської, Ріпкинської, Чернігівської райдержадміністрацій; Чернігівської 
районної ради, громадської організації “МАРТ”; 

* 21.07.2016 - розміщено статтю “Зареєструвати громадське об'єднання 
стало ще простіше” на офіційному сайті Козелецької райдержадміністрації; 

* 21.07.2016 - розміщено статтю “Про запровадження пілотного проекту у 
сфері державної реєстрації громадських формувань” офіційному сайті 
громадської організації “Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини” та в інтернет-виданні “Спецкор”; 

* 21.07.2016 - розміщено статтю “Пілотний проект у сфері державної 
реєстрації громадських формувань” в інтернет-газеті “Біла хата”; 

* 21.07.2016 - розміщено статтю “Проект у сфері державної реєстрації 
громадських формувань” в електронному журналі “Суспільний кореспондент”; 

* 04.08.2016 - розміщено статтю “У Чернігівському місцевому центрі за 
круглим столом обговорювали питання реєстрації громадських формувань» на 
офіційній сторінці громадської організації “МАРТ”; 

* 10.08.2016 - розміщено статтю “Інформація щодо адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань” на офіційному 
порталі “адміністративних послуг м. Чернігів”; 

* 15.08.2016 - розміщено оголошення про прес- конференцію на 
офіційному сайті громадської організації “Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини”; 

* 17.08.2016 - розміщено статтю “Вже з 1 вересня на Чернігівщині 
розпочнуть роботу 19 бюро правової допомоги” на офіційному сайті 
громадської організації “Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини”; 
 * 17.08.2016 - опубліковано статтю “Замість територіальних органів 
Мін'юсту на Чернігівщині запрацюють бюро правової допомоги” в інтернет-
виданні “Час Чернігівський”; 
 * 17.08.2016 - розміщено статтю “На Чернігівщині запрацюють бюро 
безоплатної правової допомоги” в інтернет-виданні “Високий Вал”; 
 * 17.08.2016 - розміщено статтю “З 1-го вересня на Чернігівщині 
розпочнуть свою роботу Бюро правової допомоги” в інтернет-виданні “ПіК”; 
 * 23.08.2016 - розміщено статтю “Про споконвічну роль України” на 
офіційному сайті Сіверського центру післядипломної освіти”; 
 * 23.08.2016 - розміщено статтю “Відбувся загальнобібліотечний захід 
присвячений 25-ій річниці Незалежності України” на офіційному сайті 
Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка; 
 * 26.08.016 - розміщено оголошення щодо проведення круглого столу з 
нагоди відкриття бюро правової допомоги на офіційній сторінці Славутицька 
міської міської ради  у мережі “ Facebook”; 
 * 29.08.2016 - розміщено статтю “Споконвічний форпост України” в 
інтернет-виданні “Хвиля Десни”; 
 * 30.08.016 - розміщено статтю “Безоплатна правова допомога стає більш 

http://sivertraining.org.ua/2016/08/23/pro-spokonvichnu-rol-ukrayiny/
http://sivertraining.org.ua/


доступнішою” на офіційній сторінці Славутицька міської міської ради  у мережі 
“Facebook”; 
 * 16.09.2016 - розміщено статтю “Захист прав учасників АТО 
обговорювали в Конотопі” офіційному сайті громадської організації 
“Чернігівський громадський комітет захисту прав людини” 
 * 19.09.2016 — розміщено оголошення про прийом громадян на 
офіційному сайті Козелецької райдержадміністрації”; 
 * 21.09.2016 — розміщено статтю “Надання безоплатної вторинної 
правової допомоги”  на офіційному сайті Козелецької райдержадміністрації”; 
 * 29.09.016 - розміщено статтю “Електронні скриньки створено” на 
офіційній сторінці Славутицька міської міської ради  у мережі “Facebook”. 
 

Крім того, інформаційні матеріали з питань надання БВПД розміщено у 
наступних електронних засобах масової інформації: 

* 28.07.2016— розміщено статтю “Прийом громадян щодо надання 
безкоштовної правової допомоги” на офіційному сайті Деснянської ОТГ; 

* 29.07.2016 — розміщено оголошення про прийом громадян на офіційній 
сторінці Славутицька міської міської ради  у мережі “ Facebook”. 

Також про діяльність Чернігівського МЦ згадано у наступних 
електронних засобах масової інформації: 

* 11.08.2016 - розміщено статтю “Проведено прийом громадян в 
громадській приймальні Чернігівської обласної універсальної бібліотеки імені 
В.Г. Короленка ” на офіційному сайті Головного територіального управління 
юстиції  у Чернігівській області; 
 * 23.08.2016 - опубліковано статтю “Про місце України в європейській 
сім’ї народів говорили на відеоконференції” на офіційному сайті Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області; 
 * 23.08.2016 - розміщено статтю “Заходи до Дня незалежності України” на 
офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області; 
 * 25.08.2016 - розміщено статтю “Прийом громадян в громадській 
приймальні Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. 
Короленка ” на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області; 
 * 31.08.2016 - розміщено статтю “Відкрито бюро правової допомоги у 
Городні”  на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області; 
 * 09.09.2016 - розміщено статтю “Прийом громадян в громадській 
приймальні Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В. Г. 
Короленка”  на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області; 
 * 12.09.2016 - розміщено оголошення “До уваги громадян! Запрацювали 
бюро правової допомоги”  на офіційному сайті Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області; 
 * 15.09.2016 - розміщено статтю “Робочий виїзд у смт Козелець ”  на 



офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області; 
 * 20.09.2016 - розміщено статтю “Закінчився дводенний семінар-
стажування з новопризначеними працівниками бюро правової допомоги”  на 
офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області; 
 * 23.09.2016 - розміщено статтю “Керівник Департаменту стратегічного 
розвитку органів юстиції відвідала Чернігівський обласний військовий 
комісаріат”  на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області; 
 * 23.09.2016 - розміщено статтю “Прийом громадян в громадській 
приймальні Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. 
Короленка” на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області. 



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

центром з надання БВПД  було опрацьовано 715 звернень клієнтів, що 
звернулися по правову допомогу (з них звернень нових клієнтів — 508). 

У звітному періоді було зареєстровано 78 звернень осіб, котрі відносяться 
до вразливих категорій та відповідним чином підтвердили таку належність. 

Найбільше звернень було зареєстровано від інвалідів 36 (5,0%). Крім того, 
від  малозабезпечених осіб зареєстровано 26 звернень (3,6%), від осіб, на яких 
поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” - 10 звернень (1,4 %), від осіб щодо яких суд розглядає 
справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку — 5 
(0,7%), від дітей, позбавлених батьківського піклування — 1 (0,1%). 

 

 
Діаграма 1. Розподіл клієнтів за категорією осіб 

 
У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 508 нових 

клієнтів. З них: 210 чоловіків (41,3%) та 298 жінок (58,7%). 
 

 
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

 
У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося  508 нових 

клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 6 (1,2%), від 18 до 35 років включно 
— 104 (20,5%), від 35 до 60 років включно — 270 (53,1%), понад 60 років — 
128 (25,2%). 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

 
У звітному періоді клієнти зверталися з питань: з інших питань 

(наприклад, цивільних процесуальних, кримінальних процесуальних та ін.) - 
153 (21,4%), з питань соціального забезпечення 98 (13,7%), сімейного 82 
(11,5%), іншого цивільного 65 (9,1%), спадкового 59 (8,3%), договірного 57 
(8,0%), трудового 56 (7,8%), житлового 41 (5,7%), земельного 37 (5,2%), 
адміністративного права 32 (4,5%), по питаннях виконання судових рішень 29 
(4,1%), з медичних питань 5(0,7%), з неправових питань 1 (0,1%). 

 

 
 

Діаграма 4. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 
категорією питань. 

 
 

до 18 років 
1% 

від 18 до 35 
років 
21% 

від 35 до 60 
років 
53% 

понад 60 років 
25% 

з питань 
соціального 

забезпечення 
14% 

з інших питань 
21% 

договірне право 
8% 

сімейне право 
11% 

інше цивільне 
право 

9% 

адміністративне 
право 

4% 

трудове право 
8% 

спадкове право  
8% 

житлове право 
6% земельне право 

5% 

виконання судових 
рішень  

4% 
представництва 
осіб, які мають 

статус потерпілих у 
кримінальних 
провадженнях 

1% 

з медичних питань  
1% 

з неправових 
питань  

0% 



Крім цього, місцевим центром за звітний період було: 
* здійснено 23 виїзди мобільних пунктів та 23 рази забезпечено діяльність 

13 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
* загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 77 осіб, в тому числі 40 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 37 осіб - до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• 4-м органам місцевого самоврядування надано методичну 
допомогу та 2 установ - провайдерів БПД (громадським 
організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 
безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано 353 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 
• проведено 15 правопросвітницьких заходів; 
• розміщено у ЗМІ 15 інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД; 
• надано  8  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

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

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС, яким 

надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 
співпрацю 

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

8/8 2/3 4/2 7 0 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

3/3 0 1/1 3 0 

3 Відділ “Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

0 0 1/0 0 0 

4 Відділ “Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

5/5 0 1/0 2 0 

5 Відділ 
“Славутицьке бюро 
правової допомоги” 

0 2/3 1/1 2 0 

 


	* службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації (17.08.2016);
	* службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації (21.09.2016);
	* Козелецькому районному центрі зайнятості (21.09.2016);
	* Ріпкинському районному центрі зайнятості (30.09.2016).
	* Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області (25.08.2016);
	Чернігівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів для дітей зі слабким зором (28.09.2016);

