
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

діяльності на 2017 рік у ІІІ кварталі  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 
[1.1.] Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги з надання 
правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової 
спроможності та правових можливостей територіальних громад. 
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та  
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи безоплатної правової допомоги. 
 
[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги. 
 
[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
 
[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад  
 

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

* спрямований на запобігання випадкам домашнього насильства 
директором Чернігівського МЦ та головним спеціалістом відділу «Славутицьке 
бюро правової допомоги» Чернігівського МЦ проведено виступи на 
батьківських зборах на тему: «Насильство в сім’ї» у Чернігівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10 та у Славутицькій загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 3; 

* у приміщенні Славутицького міського центру зайнятості проведено 

семінар на тему «Право на працю» 
спрямований на запобігання безробіттю; 

* в  приміщенні Ріпкинського районного відділу з питань пробації 
заступником начальника відділу «Ріпкинське бюро правової допомоги» 
Чернігівського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведена лекція  спрямована на запобігання дискримінації  на тему 
«Про засади запобігання та  протидію дискримінації»; 

* у приміщенні Козелецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 заступник 
начальника відділу «Козелецьке бюро 
правової допомоги» Чернігівського 
місцевого центру надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  провів 
семінар серед учнів 9 класу на тему 
«Поняття підліткової злочинності та її 
особливість»; 

* в приміщені Територіального 
центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Городнянської районної державної 
адміністрації проведений семінар на 
тему «Основні зміни пенсійної реформи» для відвідувачів центру за участі 
начальника Городнянського відділу обслуговування громадян Ріпкінського 
об’єднаного управління ПФУ  та головного спеціаліста головного спеціаліста 



відділу «Городнянське бюро правової допомоги» Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;  

* директор Чернігівського МЦ виступив перед працівниками, учнями, 
батьками учнів Чернігівського навчально-реабілітаційного центру № 2 
Чернігівської міської ради з темами: «Механізм реалізації права на безоплатну 
вторинну правову допомогу» та «Основні права та свободи дітей». Під час 
виступу було повністю розкрито зазначену тему, проінформовано про 
діяльність Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, роз’яснено поняття безоплатної вторинної правової 
допомоги, зазначено хто має право та хто надає безоплатну вторинну правову 
допомогу, звернуто увагу на порядок подання та порядок розгляду звернень про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також надано відповіді на 

запитання. Роз’яснено про основні 
права та свободи дітей визначені 
нормами чинного законодавства. 

Надано відповіді на запитання. 
* директор Чернігівського МЦ прийняв участь в міжрегіональній відео-

конференції «Україна починається з громади». На даному заході було 
розглянуто питання стану проведення реформування місцевого самоврядування 
(основні проблеми та здобутки); 

* на базі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
В.Г. Короленка директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги прийняв 
участь в акції «Моя країна – прекрасна і 
незалежна», яка проводилась; 

* в приміщені Територіального 
центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Городнянської районної державної 
адміністрації проведений семінар на 
тему «Основні зміни пенсійної реформи» для відвідувачів центру за участі 
начальника Городнянського відділу обслуговування громадян Ріпкінського 
об’єднаного управління ПФУ та головного спеціаліста головного спеціаліста 
відділу «Городнянське бюро правової допомоги» Чернігівського місцевого 



центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

 
* у приміщенні Городнянского районного  центру зайнятості за участі  

головного спеціаліста відділу Городнянське бюро правової допомоги 
Чернігівського МЦ проведено лекцію  спрямовану на запобігання безробіття на 
тему « Легальна  зайнятість молоді»; 

* у приміщенні  Городнянського відділу  державної реєстрації  актів 
цивільного стану  відбувся круглий стіл  за участю заступника начальника 
відділу Городнянське бюро правової допомоги  Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Тетяни Костюкової 
та працівників відділу. Присутні обговорювали  проект  Міністерства юстиції 
«Он-лайн будинок юстиції»; 

* у приміщенні Городнянського районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області головним спеціалістом відділу Городнянське бюро 
правової допомоги Чернігівського МЦ спільно з начальником районного 
відділу проведено  спільний право просвітницький захід для учнів 
Городнянського навчально-реабілітаційний центру Чернігівської обласної ради 
на тему «Сім’я та шлюб очима старшокласників»; 

* директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги прийняв участь в круглому столі на тему 
«Вирішення актуальних проблем місцевих громад через залучення додаткових 
ресурсів (грантів)». Під час круглого столу Володимир Бобруйко розповів про 
діючі Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 
населенню; 

* в рамках виконання заходу щодо проведення постійно діючих 
правопросвітницьких семінарів/форумів з найактуальніших питань життя 
громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних послуг, організації 

ОСББ, безоплатного отримання земельних 
ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа громадських 
організацій, державних установ та комунальних установ органів державної 



влади та місцевого самоврядування та інших відповідно до потреби здійснено 
виступи в:  

- у загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі м. Славутич; 
- у територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальниїх послуг) Городнянської районної державної адміністрації; 
- у Ріпкинській районній бібліотеці для дорослих; 
- в Козелецькому районному військовому комісаріаті; 
- у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 

В.Г.Короленка. 
Виконано роботу з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами 

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

- міської громадської організації «Товариство ветеранів ЧАЕС м. 
Славутич»; 

- Великодирчинської сільської ради Гроднянського району; 
- Ріпкинської територіальної громади; 
- Седнівської територіальної громади. 

 
Також на виконання завдання щодо 

розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД, проведені робочі зустрічі, під час яких 
обговорювалися питання прийняття відповідних місцевих програм надання 
безоплатної правової допомоги населенню з представниками Ріпкинської 
територіальної громади та Седнівської територіальної громади. 

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

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 
для ВПО для вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної 
категорії населення здійснювалось в: терапевтичному відділенні Чернігівської 
міської лікарні № 3, Славутицькому міському центрі зайнятості, 
Городнянському районному центрі зайнятості, Чернігівському міському центрі 
зайнятості, Козелецькому районному центрі зайнятості, Ріпкинському 
районному центрі зайнятості. 



Інформаційно-роз’яснювальний та комунікативний захід проведено для 
осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту" (що перебувають в 
Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України) (27.09.2017). 
Також інформаційно -роз’яснювальний та комунікативний захід проведено у 
Чернігівському військовому шпиталі для учасників АТО директором 
Чернігівського МЦ, за участю представників громадської організації «МАРТ», 
під час якого надавались вичерпні відповіді на актуальні правові питання 
(20.07.2017). 

З метою інформування населення та поширення інформаційних 
роздаткових матеріалів працівниками Чернігівського МЦ, в тому числі бюро 
правової допомоги, протягом звітного періоду проведено 19 вуличних 
інформувань.  

 
В рамках 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, спектром послуг, якими можна скористатися 
звернувшись до бюро, категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Також, акцентовувалась увага на основних 
етапах реалізації проекту упродовж найближчих трьох років та ключових 
напрямках на найближчу перспективу: захист права власності, вільний доступ 
до правосуддя, запобігання корупції. 

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 Козелецької районної державної 

адміністрації (06.07.2017); 



- управлінні соціального захисту 
Ріпкинської районної державної адміністрації (26.07.2017); 

- управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету 
Славутицької міської ради (15.09.2017);  

- управлінні праці та соціального захисту населення Деснянської районної 
у м. Чернігові ради (29.08.2017); 

- управлінні соціального захисту Городнянської районної державної 
адміністрації (28.09.2017); 

* в управліннях Пенсійного фонду: 
- управлінні Пенсійного Фонду 

України в Козелецькому районі 
(05.07.2017); 

- Ріпкинському об’єднаному 
управлінні Пенсійного Фонду України 
(11.07.2017); 

- Городнянському секторі 
обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного 
Фонду України (13.07.2017); 

- управлінні Пенсійного Фонду України в м. Славутич Київської області 
(25.07.2017); 

- Чернігівському об’єднаному управлінні 
Пенсійного Фонду України (13.09.2017); 

* в закладах Державної служби 
зайнятості: 

- Чернігівському районному центрі 
зайнятості (19.07.2017); 

 
- Городнянському районному центрі 

зайнятості (10.08.2017); 
- Славутицькому міському центрі зайнятості 

(07.09.2017); 
- Козелецькому районному центрі зайнятості 

(07.09.2017); 
 
- Ріпкинському районному центрі зайнятості (13.09.2017);  
* в лікувальних закладах:  
- державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5» 

міста Славутич (11.07.2017); 



- Ріпкинській центральній районній лікарні (26.07.2017);  
- Козелецькій центральній районній лікарні (17.08.2017);  

-  кому
нальному лікувально-профілактичному закладі «Чернігівська обласна 
психоневрологічна лікарня» (14.09.2017); 

- Городнянській центральній районній лікарні (21.09.2017); 
* в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 
- Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних 

(17.07.2017); 
- Чернігівському геріатричному пансіонаті (27.09.2017); 
 
* у відділеннях Укрпошти: 
- відділенні поштового зв’язку Ріпки Чернігівської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта» (21.04.2017); 
- відділенні поштового зв’язку Чернігів № 37 Чернігівської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» (22.08.2017);  
- відділенні поштового зв’язку Городня Чернігівської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта» (19.09.2017); 
* у судах: 
- Новозаводському районному суді міста Чернігова (30.08.2017); 
- Городнянському районному суді (12.09.2017); 
- Ріпкинському районному суді (14.09.2017); 

 
* в будинках-інтернатах, притулках, службах у справах дітей органів 

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

міської ради (20.07.2017, 14.09.2017); 



- службі у справах дітей Ріпкинської районної державної адміністрації 
(07.09.2017); 

- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 
(19.09.2017); 

- службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації 
(28.09.2017); 

- Комунальний заклад «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» 

Чернігівської обласної ради (29.09.2017); 
* у пунктах тимчасового розміщення біженців, територіальних 

підрозділах Державної міграційної служби України: 
- Ріпкинському районному секторі Державної міграційної служби 

України у Чернігівській області (21.09.2017); 
- Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні (26.09.2017); 
* для ВПО у соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх 

компактного проживання: 
- терапевтичному відділенні Чернігівської міської лікарні № 3 

(12.09.2017); 
* у військкоматах, військових частинах, профільних громадських 

організаціях ветеранів та учасників АТО, госпіталях: 
- Чернігівський обласний військовий комісаріат (05.07.2017, 19.07.2017, 

03.08.2017, 17.08.2017, 06.09.2017, 20.09.2017); 
- Чернігівському військовому шпиталі (20.07.2017, 25.09.2017); 
- Городнянському районному військовому комісаріаті (17.08.2017); 

- Славутицькому 
міському військовому комісаріаті (18.09.2017); 

- громадській організації «Ветерани АТО Городнянщини» (21.09.2017); 



- Ріпкинському районному військовому комісаріаті (22.09.2017); 
- Козелецькому районному військовому комісаріаті (26.09.2017); 
- Центрі психолого-соціальної реабілітації постраждалим внаслідок АТО 

та особам, що перебувають в кризових станах - “Ресурс” (27.09.2017); 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 
- Славутицькій міській раді (20.07.2017, 14.09.2017); 
- Кіптівській сільській раді Козелецького району (27.07.2017, 25.08.2017, 

28.09.2017); 
- Деснянській селищній раді Козелецького району (31.07.2017, 

21.09.2017);  
- Малолиственській сільській раді 

Ріпкинського району (13.08.2017); 

- Великодирчинській сільській раді Городнянського району (25.08.2017); 
- Павлівській сільській раді Ріпкинського району (30.08.2017);  
- Ріпкинській районній державній адміністрації (07.09.2017); 
- Городнянській районній державній адміністрації (19.09.2017); 
- Козелецькій районній державній адміністрації (28.09.2017); 

 
- Кузничивська сільська рада Городнянського району (29.09.2017); 
* в бібліотеках: 
- Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. 

Короленка (13.07.2017, 27.07.2017, 10.08.2017, 14.09.2017, 28.09.2017);  



- Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр Славутицької 
центральної бібліотечної системи (25.07.2017). 

Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні прийоми до громадян 
похилого віку, з обмеженими можливостями (06.07.2017, 17.07.2017, 15.09.2017 
— від 3 осіб прийнято звернення про надання БВПД, 27.09.2017 — 7 особам 
надано консультації).  

14 липня 2017 року відбулась робоча зустріч з адвокатами Валентиною 
Роговець, Андрієм Котенок та Костянтином Серкіним, з якими обговорили 
питання щодо заповнення розрахунків, що подаються адвокатами до 
Чернігівського МЦ для оплати їх послуг за виконання доручень. Окрема увага 
була зосереджена на показниках підвищення якості надання правової допомоги 
про що свідчать якісне й своєчасне звітування адвокатів та приклади успішного 
надання правової допомоги адвокатами за дорученнями регіональних та 
місцевих центрів. Аналогічні зустрічі проводились з адвокатами Ольгою 
Шолох та Андрієм Яковлевим (08.08.2017), з адвокатами Романом Єрашовим та 
Тетяною Веремій (15.08.2017), з адвокатами Майєю Мошко та Костянтином 
Сапоном (30.08.2017), з адвокатами Вадимом Акуленко, Сергієм Павленко та 
Дмитром Піддубко (07.08.2017). 

Підготовлено 3 зразки успішних практик вирішення спору в судовому 
порядку та 3 зразки типових правової консультацій з питань, з питань, з якими 
звертались громадяни до Центру. Приклади успішних практик вирішення спору 
в судовому порядку: 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 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 представництва інтересів, як відповідача у справі про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 

Особа дізналася про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги з газети. Питання клієнтки полягало в тому, що ПАТ “Приватбанк” 
було здійснено нарахування сум боргу, штрафу, пені та комісії за 
несвоєчасність виконання зобов'язання за кредитним договором від 29 серпня 
2007 року у розмірі 39342,17 грн. 

Отримавши доручення, адвокат Тетяна Веремій зустрілася з клієнткою, 
дослідила обставини справи та склала заперечення проти позову. 

У судовому засіданні адвокат та його клієнтка позовні вимоги не визнали, 
подали заяву про застосування строку позовної давності, звертали увагу на 
відсутність договору про збільшення позовної давності між позивачем та 
відповідачем. 

22 червня 2017 року Деснянський районний суд м. Чернігова вирішив 
відмовити у задоволені позову ПАТ “Приватбанк” до клієнтки у повному обсязі 
у зв'язку із пропуском позивачем строку позовної давності. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася особа, яка перебуває під юрисдикцією України 
та належить до категорії інвалідів, які отримують пенсію або допомогу, що 
призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для 



непрацездатних осіб, з питанням щодо скасування судового наказу за заявою 
Товариства з обмеженою відповідальністю “ТехНова” про стягнення 
заборгованості за теплопостачання з клієнтки. 

Особа дізналася про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги через рекомендацію іншої особи. 

Суть питання клієнтки полягала в тому, що Новозаводський районний суд 
м. Чернігова видав судовий наказ на користь ТОВ “Технова” про стягнення 
суми боргу за теплопостачання з клієнтки. 

Отримавши доручення, адвокат Роговець В.Д. зустрілася з клієнткою, 
дослідила обставини справи та склала заяву про скасування судового наказу.  

У судовому засіданні адвокат підтримала подану заяву, просила її 
задовольнити. 

20 липня 2017 року Новозаводський районний суд м. Чернігова ухвалив 
заяву про скасування судового наказу задовольнити, судовий наказ виданий 
Новозаводським районним суд м. Чернігова за заявою ТОВ “Технова” про 
стягнення заборгованості за теплопостачання, а також про стягнення судового 
збору з клієнтки скасувати. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася особа що належить до категорії осіб, які 
перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний сукупний 
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму встановленого та 
затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основний 
соціальних і демографічних груп населення, з питанням щодо визнання особи 
такою, що втратила право користуватися житловим приміщенням. Клієнтка 
дізналася про можливість надання безоплатної вторинної правової допомоги по 
радіо. 

Позивач і відповідач були зареєстровані за однією адресою в квартирі, 
проте відповідач після припинення шлюбних відносин не проживав разом з 
позивачем, за комунальні послуги не сплачував, не здійснював будь-яких 
заходів по вселенню в житло. Клієнтка центру вирішила звернутися до суду за 
захистом своїх прав. 

Отримавши доручення, адвокат Веремій Тетяна зустрілася з клієнткою, 
дослідила обставини справи та склала позовну заяву про визнання особи такою, 
що втратила право на користування житловим приміщенням, також адвокатом 
по даній справі було складено: письмові пояснення, заява про долучення до 
матеріалів справи та адвокатські запити. 

29 червня 2017 року Новозаводський районний суд м. Чернігова вирішив 
позов задовольнити, визнати відповідача таким, що втратив право користування 
житловим приміщенням. 



Забезпечено розміщення інформації про роботу центру у мережі Інтернет, 

телебаченні, радіо та друкованих 
засобах масової інформації (друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня 
реклама (соціальна реклама) міського типу), зокрема: 
 01.07.2017 – в газеті «Життя Полісся» статтю «З Днем Конституції 
України вітає громаду Ріпкинського району Ріпкинське бюро правової 
допомоги»; 
 05.07.2017 – на обласному телебаченні «Сівер-центр» сюжет «Юридична 
підтримка об’єднаним територіальним громадам»; 
 13.07.2017 – в газеті «Теледень Славутич» статтю «Бюро правової 
допомоги інформує»; 
 19.07.2017 - в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Біла хата» 
розміщено статтю «Повернувся з війська, а кошти за місцем роботи не 
виплачують. Як поновитися на роботі і стягнути середній заробіток за час 
перебування на строковій службі»; 
 19.07.2017 – в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Спецкор. 
Незалежний погляд» розміщено статтю «Як поновитися на роботі і стягнути 
середній заробіток за час перебування на строковій службі»; 
 22.07.2017 - в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Біла хата» 
розміщено статтю «Вимагають відшкодування матеріальної шкоди якої не 
завдавали. Що робити?»; 
 22.07.2017 – в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Що робити коли вимагають відшкодування 
матеріальної шкоди якої не завдавав»; 

22.08.2017 – на веб-сайті Чернігівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені В.Г. Короленка розміщено статтю «22 серпня в рамках 
літнього читального залу відбулася піар-акція "Моя країна – прекрасна і 
незалежна!"»; 
 29.08.2017 – на сайті Кіптівської громади розміщено статтю 
«Консультації для землекористувачів та землевласників»; 
 12.09.2017 – на веб-сайті Козелецької районної державної адміністрації 
розміщено статтю «Захист прав землевласників та землекористувачів - 
актуальне питання сьогодення»; 
 29.09.2017 – в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Спецкор. 
Незалежний погляд» розміщено статтю «Юридична практика. Як стягнути 
середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні з роботи»; 



 29.09.2017 - в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Біла хата» 
розміщено статтю «Що робити, якщо при звільненні з роботи не віддають 
заробіток?»; 
 29.09.2017 – в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Не віддають Ваш заробіток при звільненні з 
роботи?»; 

30.09.2017 – в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Спецкор. 
Незалежний погляд» розміщено статтю «Юридична практика. Застосування 
строку позовної давності.»; 
 30.09.2017 - в Чернігівському інтернет виданні (газеті) «Біла хата» 
розміщено статтю «Як застосовується на практиці позовна давність та які 
настають правові наслідки?». 

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

 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж системи БПД  
  
 Наповнена Чернігівським МЦ довідково-інформаційна платформа 
правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 
 - здійснення торгівлі з лотка на території ринку; 

- правила паркування транспортних засобів;  
- право на пільговий проїзд в громадському;  
- особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 

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

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

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

 
Чернігівським МЦ протягом ІІІ кварталу 2017 року вживались заходи 

щодо здійснення обміну досвідом між працівниками відділів (в тому числі і 
працівників бюро правової допомоги). Направлялись у відрядження працівники 
бюро як безпосередньо до Чернігівського МЦ так і в інші бюро. 

Під час проведення зазначених заходів розглядались питання надання 
безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової 
допомоги, проведення правопросвітницької роботи, забезпечення доступу до 
електронних сервісів Міністерства юстиції України, взаємодії з іншими 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, участі у 



реалізації грантових проектів. Також, розглядались практичні питання надання 
безоплатної правової допомоги (ведення реєстраційних карток, складання 
документів процесуального характеру, здійснення представництва інтересів 
осіб в державних органах та органах місцевого самоврядування). 
 

[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до 
моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
 
 З метою запровадження інституту наставництва Чернігівським МЦ до 
виявленого та сформованого пулу адвокатів-наставників (Яковлев А.Л., Кручек 
О.О., Акуленко В.М., Телегін А.О.) включено адвоката Бузину Н.В., 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 липня по 30 вересня 2017 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1404 
звернення клієнтів, з них: 1151 особі було надано правову консультацію, 253 
особи 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 

642 427 215 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

193 188 5 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

140 133 7 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

298 281 17 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

131 122 9 

6 Разом по МЦ 1404 1151 253 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

246 рішень про надання БВПД та видано 224 доручення про призначення 
адвокатів та 27 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 265 (19%), з питань соціального забезпечення 192 (13%), 
виконання судових рішень 143 (10%), спадкового 141 (10%), іншого цивільного 
133 (9%), сімейного 125 (9%), договірного 104 (7%), адміністративного 93 (7%), 
житлового 71 (5%), земельного 66 (5%), трудового права 65 (5%), 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 896 нових 

клієнтів, з них: 382 чоловіків (43%) та 514 жінок (57%). 
 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 896 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 4 (1%), від 18 до 35 років включно — 
179 (20%), від 35 до 60 років включно — 426 (48%), понад 60 років — 287 
(31%). 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 
100 (40%), інвалідам 49 (20%). По ветеранам війни прийнято 41 рішення (16%), 
по особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку 37 (15%), по особам, на яких поширюється 
дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту” 9 (4%), по внутрішньо переміщеним особам 8 (3%), по 
дітям, позбавленим батьківського піклування 1 (1%), по особам, які 
перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу 
особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” 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 16 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 31 прийом громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 130 осіб, в тому числі 73 особи звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 57 осіб - до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 18 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 54 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 47 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- 79 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

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

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
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: 

40/73 31/57 18 54 79 47 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

10/18 2/2 2 8 9 5 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

5/14 5/8 3 8 2 2 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

10/19 2/2 2 5 15 2 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

5/7 5/6 1 9 7 4 

 


