
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

діяльності на 2018 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. 
 
 

[1.1.] 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: 

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

головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії 
з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Оксана Мурашко провела 
навчальний семінар(05.07.2018); 

* спрямований на 
запобігання безробіттю 
проведено виступ для громадян, 

які перебувають на обліку як безробітні,  у Славутицькому міському центрі 
зайнятості (07.09.2017)/ 

 
* спрямований на запобігання випадкам домашнього насильства 

* головним спеціалістом відділу «Славутицьке бюро правової допомоги» 
Чернігівського МЦ проведено виступ на батьківських зборах у Славутицькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 (28.09.2017);   

 
директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко відвідав Чернігівський 



дошкільний навчальний заклад № 21 «Дзвіночок» (06.09.2018); 

 
*спрямована на запобігання дискримінації 

* В приміщенні Управління Державної казначейської служби України у 
Городнянському районі проведений круглий стіл за участю начальника УДКСУ 
у Городнянському районі і трудового колективу та головного спеціаліста 
відділу «Городняньського бюро правової допомоги» Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (05.07.2017); 
 
*на виконання заходів, направлених на виконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №638-р «Про 
реалізацію правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» у 2017-2019 
роках» та наказу Міністерства юстиції України від 16.08.2017 року №2611\5 
«Про реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО»  
 

7 серпня 2018 року в межах реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!,  
головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Оксана Мурашко 
зустрілась з трудовим колективом Чернігівського 
учбово-виробничого підприємства Українського 
товариства глухих (Чернігівське УВП УТОГ). 

В рамках реалізації всеукраїнського 
просвітницького проекту Міністерства юстиції 

України «Я МАЮ ПРАВО!» у приміщенні 
Городнянського бюро правової допомоги  
відбувався спільний  прийом громадян  
провідним спеціалістом відділу  державної  
реєстрації друкованих засобів масової 
інформації та громадських формувань 
Управління державної реєстрації Головного 
територіального  управління юстиції у 
Чернігівській області та заступником 



начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги Чернігівського  
місцевого центру з надання вторинної правової допомоги щодо питань  
державної реєстрації створення, змін та припинення  громадських формувань, 
особливості прийняття документів  через фронт-офіси у сфері  реєстрації 
громадських формувань, а також щодо новацій та он-лайн будинку юстиції 
Міністерства юстиції (18.08.2018)  
*проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 
злочинності 
Директор Центру Володимир Бобруйко провів правопросвітницький захід у 
Комунального заклады «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 
(21.09.2018). 
 

*Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на 
роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері 
соціального захисту, заступник начальника Городнянського бюро правової 
допомоги Тетяна Костюкова провела лекцію в управлінні соціального захисту 
населення Городнянської районної державної адміністрації  для трудового 
колективу. В ході лекції керівник бюро розповіла про кроки освітньої реформи 
(17.07.2018). 

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

14 вересня 2018 року з метою обговорення питань взаємодії, розширення 
доступу до безоплатної правової допомоги директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Ірина 
Протченко спільно з директором Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимиром Бобруйко провели 
робочу зустріч з керівництвом Чернігівського зонального відділу правопорядку 
Міністерства оборони України. 
 Володимир Бобруйко роз’яснив порядок надання безоплатної вторинної 
правової допомоги військовослужбовцям Чернігівського зонального відділу 
правопорядку Міністерства оборони України та військовослужбовцям інших 
військових частин Збройних Сил України. Наголосив, що потерпілим, свідкам, 
заявникам в кримінальних справах, особам, притягнутим до адміністративної 
відповідальності за адміністративні правопорушення безоплатна вторинна 
правова допомога надається за зверненням суб’єкта права на безоплатну 



вторинну правову допомогу поданим (з підтверджуючими документами) до 
місцевого центру. 
 Було акцентовано, що немала кількість осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
звертається до місцевих центрів за отриманням безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

*Проведення постійно діючих правопросвітницьких 
семінарів/форумів з найактуальніших питань життя громад, зокрема, 
захисту прав споживачів комунальних послуг в приміщені Красилівської 
сільської ради Козелецького району заступник начальника відділу Козелецьке 
бюро правової допомоги Володимир Михед для колективу даної ради провів 
семінар, на якому оговорювалося питання захисту прав споживачів житлово-
комунальних послуг (03.08.2018). 

 
Також на виконання завдання щодо 

розвитку мережі партнерів та незалежних 
провайдерів надання БПД, налагодження 
співпраці із ними та надання методичної 
допомоги з метою удосконалення надання 
ними БПД, проведені робочі зустрічі, під 
час яких обговорювалися питання прийняття 
відповідних місцевих програм надання 
безоплатної правової допомоги населенню з 
представниками 
-Пархимівської сільської ради Козелецького району; 
-Киселівської сільської ради Чернігівського району; 
-Олешнянської сільської ради Ріпкинського району 
-Куликівської сільської ради Городнянського району. 

 
 
*З метою надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування щодо створення ними спеціалізованих установ з надання 
БПД 
 
 заступник начальника відділу Козелецьке бюро правової допомоги Володимир 
Михед спільно з заступником начальника 

державно
ї 

реєстраці
ї 

Головног
о 

територіа
льного 

управлін
ня юстиції у Чернігівській області 



В’ячеславом Черниш забезпечили роботу 
мобільного консультативного пункту 
прийому громадян (03.08.2018). 
 

*З метою організації та участі у 
спільних заходах (семінарах, круглих 
столах, конференціях та інших заходах) 
за участі представників органів 
виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, установ та організацій, 
що надають БПД: 

* проведено «круглий стіл» між заступником начальника відділу 
Славутицького бюро правової допомоги  та представниками комунального 
закладу «Славутицький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді» Славутицької міської ради Київської області (Центр) (12.07.2018). 
 
 
*З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів в установах виконання покарань з найбільш актуальних правових 
питань вказаної категорії населення 
заступник начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги  Тетяна 
Костюкова провела лекцію в Городнянському районному відділі з питань 
пробації (09.08.2018). 
 
*З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  
 

19 липня 2018 головний спеціаліст Ріпкинського бюро правової допомоги 
Євгенія Панова провела правоосвітній захід на тему “Кожна дитина має права” 

для вихованців та вихователів дитячого садку 
“Колосок”.  

*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)(11.09.2018). 
Також інформаційно -роз’яснювальний та комунікативний захід проведено у 
Чернігівському військовому шпиталі для учасників АТО директором 
Чернігівського МЦ Володимиром Бобруйко за участю представників 
громадської організації «МАРТ», під час якого надавались вичерпні відповіді 
на актуальні правові питання(11.07.2018). 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги було забезпечено роботу дистанційних пунктів доступу до БПД та 

виїзди мобільних консультаційних 
пунктів (виїзні прийоми громадян):  

* в управліннях праці та 
соціального захисту населення: 

- управлінні соціального захисту 
Городнянської районної державної 
адміністрації (11.07.2018); 

- управлінні соціального захисту 
населення виконавчого комітету м 
Славутицької міської ради (18.07.2018);   

- управлінні соціального захисту 
Ріпкинської районної державної адміністрації (31.07.2018); 

- управлінні соціального захисту 
Козелецької районної державної адміністрації 
(17.08.2018); 

- управлінні праці та соціального 
захисту населення Деснянської районної у м. 
Чернігові ради (27.09.2018); 

* в управліннях Пенсійного фонду: 
- Чернігівському об’єднаному 

управлінні Пенсійного Фонду України 
(06.07.2018); 

- управлінні Пенсійного Фонду України 
в м. Славутич Київської області  
(09.07.2018); 
 - Городнянському секторі 
обслуговування громадян 
Ріпкинського об’єднаного 
управління Пенсійного Фонду України 
(02.08.2018); 

- Ріпкинському 
об’єднаному управлінні 
Пенсійного Фонду України 
(08.08.2018);  



- Бобровицькому об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(15.08.2018); 

* в закладах Державної служби зайнятості: 
- Чернігівському міському центрі зайнятості (05.07.2018); 
- Козелецькому районному центрі зайнятості (25.07.2018); 
- Ріпкинському районному центрі зайнятості (16.08.2018);   
- Городнянському районному центрі зайнятості (06.09.2018); 
- Славутицькому міському центрі зайнятості (28.09.2018); 
* в лікувальних закладах: 

 - комунальному лікувально-профілактичному закладі “Чернігівська 
обласна психоневрологічна лікарня” (20.07.2018); 
 - Комунальному підприємстві “Селищна лікарська амбулаторія практики 
сімейної медицини” Деснянської селищної ради (31.07.2018, 24.09.2018); 

- Ріпкинській центральній районній лікарні (01.08.2018); 
- Городнянській центральній 

районній лікарні (19.09.2018); 
- державному закладі 

«Спеціалізована медико-санітарна 
частина № 5» міста Славутич 
(27.09.2018); 

* в громадських організаціях 
інвалідів, будинках для літніх 
людей: 

- Чернігівському 
геріатричному пансіонаті 

(05.07.2018); 
- Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних 

(26.09.2018); 
* у відділеннях Укрпошти: 
 
- відділенні поштового зв’язку 

Городня Чернігівської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» 
(06.07.2018); 

- відділенні поштового зв’язку 
Козелець Чернігівської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» 
(04.09.2018); 

* у судах: 
- Городнянському 

районному суді (21.08.2018);   
- Новозаводському районному суді міста Чернігова (29.08.2018); 
- Ріпкинському районному суді (11.09.2018); 



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

- службі у справах дітей та сім'ї 
виконавчого комітету 
Славутицької міської ради 
(26.07.2018, 21.08.2018); 

- службі у справах дітей 
Козелецької районної державної 
адміністрації (28.08.2018); 

- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 
(29.08.2018); 

- Чернігівський ДНЗ № 21 “Дзвіночок” (06.09.2018); 
- службі у справах дітей Ріпкинської районної державної адміністрації 

(19.09.2018); 
* 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 (05.07.2018);  - Ріпкинському 
районному секторі Державної міграційної 
служби України у Чернігівській області 
(11.09.2018); 

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

- 

терапевтичному відділенні Чернігівської міської 
лікарні № 3 (15.02.2018); 

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

- Чернігівському обласному військовому 
комісаріаті (05.07.2018, 18.07.2018, 01.08.2018, 
15.08.2018, 05.09.2018, 19.09.2018); 

- Чернігівському військовому шпиталі 
(11.07.2018, 12.09.2018);  

- Славутицькому міському військовому 



комісаріаті (17.07.2018); 
- Городнянському районному військовому комісаріаті (30.07.2018); 
- Козелецькому районному військовому комісаріаті (21.08.2018); 
- Ріпкинському районному військовому комісаріаті (14.09.2018); 
- громадській організації «Ветерани АТО Городнянщини» (14.09.2018); 
- Центрі психолого-соціальної реабілітації постраждалим внаслідок АТО 

та особам, що перебувають в кризових станах - “Ресурс” (05.09.2018); 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 
- Пархимівській міській раді Козелецького району (19.07.2018); 

 - Куликівській сільській раді Городнянського району (25.07.2018); 
- Славутицькій міській раді (26.07.2018, 21.08.2018); 
- Кіптівській сільській раді Козелецького району (26.07.2018, 30.08.2018, 

27.09.2018); 
 - Халявинській сільській раді Чернігівського району (27.07.2018); 
 - Деснянській селищній раді Козелецького району (31.07.2018, 
24.09.2018);  
 - Конотопській сільській раді Городнянського району (15.08.2018); 
 - Киселівській сільській раді Чернігівського району (17.08.2018); 

- Красилівській сільській раді Козелецького району (22.08.2018); 
 - Козелецькій районній державній адміністрації (28.08.2018);  

- Городнянській районній державній адміністрації (29.08.2018); 
 - Ріпкинській районній державній адміністрації (19.09.2018); 
 - Чемерській сільській раді Чернігівського району (28.09.2018); 
 - Олешнянській сільській раді Ріпкинського району (28.09.2018);  

* в бібліотеках: 
- Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені В.Г. 

Короленка (12.07.2018, 26.07.2018, 
09.08.2018, 23.08.2018, 13.09.2018, 
27.09.2018); 

- Загальноміському бібліотечно-
інформаційному центрі Славутицької 
центральної бібліотечної системи 
(10.08.2018). 

 
Чернігівським МЦ було забезпечено 

виїзні прийоми до громадян похилого віку, з 
обмеженими можливостями (03.07.2018, 15.08.2018, 14.09.2018).  
  

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

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася клієнтка з питанням виправлення помилки в 
правовстановлюючих документах. 



Клієнтка належала до категорії осіб, яка має статус інваліда 2 групи, який 
підтверджується копією посвідчення МСЕК, а також була звільнена від сплати 
судового збору під час розгляду справи в суді. 

Заявлені вимоги були обґрунтовані тим, що в свідоцтві про право 
власності на житло було помилково вказано її по-батькові. Помилкове 
написання її по-батькові у свідоцтві про право власності, пов'язане з 
неправильним перекладом її по-батькові з російської на українську мову. 
Виправлення цієї помилки іншим шляхом, окрім судового, неможливе. 

Представник Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Хоменко Ярослав зустрівся з клієнткою, дослідив 
обставини справи та склав заяву про встановлення факту належності 
правовстановлюючого документу.  

Порядок звернення до суду з заявою про встановлення факту належності 
правовстановлюючого документу встановлений Розділом 4 Главою 6 ЦПК 
України. 

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України суд розглядає в порядку 
окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення. 

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про 
встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, 
прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в 
документі, не збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом 
народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті. 

Пунктом 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» № 
5 від 31.03.1995 передбачено, що в порядку окремого провадження 
розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі 
факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, 
зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним 
законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не 
має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений 
документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення 
факту не пов'язується з наступним вирішенням спору про право. 

Відповідно листа ВСУ 01.01.2012 р. "Про судову практику розгляду справ 
про встановлення фактів, що мають юридичне значення" коли установи, які 
видали ці документи, не можуть виправити допущені в них помилки, 
відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 256 ЦПК України громадяни мають право звернутися 
до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого 
документа. Проте сам по собі факт належності документа не породжує для його 
власника жодних прав, юридичне значення має той факт, що підтверджується 
документом. Таким чином, для заявника важливо не так саме одержання 
документа, як оформлення особистих чи майнових прав, що випливають із 
цього факту. Це означає, що в судовому порядку можна встановити належність 
громадянину такого документа, який є правовстановлюючим. Особа, звільнена 
з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової 
частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим 
забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних 



розрахунків не виключається без, його згоди зі списків особового складу 
військової частини (абзац третій пункту 242 Положення). 

Встановлення факту належності документу має юридичне значення та 
тягне за собою юридичні наслідки, оскільки зумовлене необхідністю 
оформлення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень. 

Деснянський районний суд м. Чернігова вирішив задовольнити вимоги 
заявниці в повному обсязі - встановити факт належності заявниці свідоцтва про 
право власності в рівних частинах на житлову квартиру у м. Чернігів та 
звільнити заявницю від сплати судового збору. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся інвалід другої групи що має пенсію менше 2 
розмірів прожиткового мінімумів для осіб що втратили працездатність, щодо 
здійснення предстваництва інтересів у справі про визнання неправомірною 
відмови Департаменту соціального захисту населення у прийнятті позивача до 
будинку-інтернату для осіб похилого віку та зобов'язання відповідача винести 
рішення про прийняття позивача до будинку-інтернату для осіб похилого віку. 
Клієнт дізнався про можливість надання безоплатної вторинної правової 
допомоги через направлення з органу державної влади. 

Отримавши доручення № 1-856/17 від 26.12.2017 року, адвокат Дедіченко 
Сергій зустрівся з клієнтом, дослідив обставини справи, надав правову 
допомогу та склав позовну заяву про визнання неправомірною відмови 
Департаменту соціального захисту населення у прийнятті позивача до будинку-
інтернату для осіб похилого віку та зобов'язання відповідача винести рішення 
про прийняття позивача до будинку-інтернату для осіб похилого віку. Крім 
цього, адвокатом було складено адвокатські запити та клопотання про 
встановлення судового контролю. Даний спір виник у зв’язку з ти що, 
працездатний син позивача фактично разом з батьком не проживає з березня 
2008 року, як наслідок не може його утримувати та здійснювати за останнім 
належного догляду. 

З донькою у позивача склалися не приязні стосунки та, яка також не 
здійснює за позивачем належного догляду. 

На чергове звернення позивача щодо його влаштування до інтернатної 
установи геріатричного профілю Департаментом СЗН Чернігівської ОДА 
надана відповідь, якою повідомлено, що в звя’зку з наявністю у позивача 
доньки працездатного віку відсутні законні підстави для розгляду питання 
щодо влаштування позивача до геріатричного пансіонату на засіданні колегії 
Департаменту. 

Враховуючи, відсутність взаємовідносин між позивачем та його 
працездатними дітьми, стан здоров’я позивача, який є особою похилого віку, 
інвалідом ІІ групи по зору та який внаслідок захворювання потребує постійного 
стороннього догляду є об'єктивні підстави вважати, що відмова відповідача в 
прийнятті позивача до будинку-інтернату є протиправною. 

Чернігівський окружний адміністративний суд, 18 червня 2018 року 
вирішив позов задовольнити. Визнати неправомірною відмову Департаменту 
соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації у 
прийнятті позивача до будинку-інтернату для осіб похилого віку. 



Зобов'язати Департамент соціального захисту населення Чернігівської 
обласної державної адміністрації винести рішення про прийняття позивача до 
будинку-інтернату для осіб похилого віку. 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся учасник бойових дій,  з питанням щодо 
здійснення представництва інтересів у справі про скасування наказу про 
притягнення до матеріальної відповідальності Клієнт дізнався про можливість 
надання безоплатної вторинної правової допомоги через рекомендацію іншої 
особи. 

Отримавши доручення № 1-369/18 від 26.06.2018 року, адвокат Акуленко 
Вадим зустрівся з клієнтом, дослідив обставини справи, надав правову 
допомогу та склав позовну заяву про скасування наказу про притягнення до 
матеріальної відповідальності. Крім цього, адвокатом було складено відповідь 
на відзив військової частини на адміністративну позовну заяву. Даний спір 
виник у зв’язку з тим що, позивача було незаконно притягнуто до матеріальної 
відповідальності у розмірі 12267,00 грн. за фактом виявлення у військовій 
частині незаконного списання паливно-мастильних матеріалів. 

При цьому, матеріали справи не містили жодних відомостей про те, що 
саме з вини позивача було завдано збитки у зв’язку з неналежним виконанням 
ним службових обов’язків щодо контролю за наявністю та законністю 
витрачання і списання пального. 

Чернігівський окружний адміністративний суд, 21 серпня 2018 року 
вирішив позов задовольнити повністю. Визнати протиправним та скасувати 
пункт наказу командувача військ оперативного командування «Північ» «Про 
притягнення до обмеженої матеріальної відповідальності посадових осіб, які 
винні у незаконному списанні паливно мастильних матеріалів». 

16 липня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з 
начальником Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Олегом Трейтяком на Чернігівській хвилі Українського радіо взяли 
участь у передачі "Відверта розмова", на якій говорили про відповідальне 
батьківство, а також перспективи запровадження та реалізації другого пакету 
санкцій проти злісних неплатників аліментів. Окрім того, не оминули увагою і 
право особи на отримання безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги. 

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: 
 05.07.2018 на офіційному веб-сайті Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області розміщено статтю «Консультативна 
допомога військовим»; 
 18.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Юристи відвідали військових, які перебувають на 
лікуванні у шпиталі»; 
 18.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено 
статтю «У Чернігові обговорили питання щодо припинення військового 
контракту»; 



 18.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «У Чернігові обговорили питання щодо 
припинення військового контракту»; 

22.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Біологічним батьком виявився інший чоловік. Як 
оспорити батьківство?»; 
 22.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Батьком дитини виявився інший чоловік. 
Що робити?»; 
 24.07.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено 
статтю «Біологічним батьком виявився інший чоловік. Як оспорити 
батьківство?»; 

25.07.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Щодо порядку поділу спільного майна 
подружжя»; 

06.08.2018 на офіційному веб-сайті Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області розміщено статтю «В Красилівці 
консультували аграріїв»; 

20.08.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Правові аспекти шлюбного договору»; 
 26.09.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Спецкор. Незалежний 
погляд» розміщено статтю «Як виправити помилки в правовстановлюючих 
документах»; 
 26.09.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний 
кореспондент» розміщено статтю «Пенсіонерці неправильно переклали 
російською мовою паспортні дані»; 
 27.09.2018 в Чернігівському інтернет-виданні «Біла хата» розміщено 
статтю «Через помилку в документі жінка не може оформити право власності» 
 28.09.2018 на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації розміщено статтю «Булінг серед неповнолітніх»; 
 

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

 
 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж системи БПД  
  Чернігівським МЦ включено консультації до довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» для подальшого розміщення 
в довідково-інформаційній платформі з питань: 

1.Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного 
кадастру 

2. Визнання договору довічного утримання недійсним 
3. Правила обміну жилих приміщень 



4. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення 
5.Права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Постійно здійснюється моніторинг працівниками Чернігівського МЦ з 

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

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

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

підтримується в актуальному стані. 
 
1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги. 
 
2 вересня 2018 року в приміщені Чернігівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги радник Міністра юстиції 
Ігор Алексєєв, директор Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 
області Ірина Протченко, директор Чернігівського МЦ з надання БВПД 
Володимир Бобруйко та начальник Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк провели спільний прийом 
громадян. 

На прийом звернулося 4 особи, яких цікавили такі питання: порядок 
усиновлення та особи, які можуть бути усиновлювачами; порядок скасування 
усиновлення; права та обов’язки осіб, позбавлених батьківських прав; порядок 
встановлення споживачам природного газу - фізичним особам (населенню) 
індивідуальних лічильників газу; порядок проведення компенсації витрат на 
придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу 
для споживачів природного газу; порядок призначення та виплати академічних 
та соціальних стипендій у вищих навчальних 
закладах; порядок призначення допомоги 
малозабезпеченим сім’ям; порядок визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням; порядок зняття з реєстрації місця 
проживання. 
Особам, що звернулися за консультаціями, були 
надані розширені фахові правові роз’яснення. 
 
04 вересня 2018 в прес-центрі «Чиста політика» 
відбулася прес-конференція «Успішні практики 
дворічної роботи Бюро правової допомоги». 



У заході взяли участь директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області Ірина Протченко, 
директор Чернігівського МЦ з надання БВПД Володимир Бобруйко, керівник 
Ріпкинського бюро правової допомоги Олександр Гаан, юрист Чернігівського 
громадського комітету захисту прав людини Ірина Бірюк та клієнтка, яка 
отримала безоплатну правову допомогу. 

 
19 та 20 вересня 2018 року у 

Чернігівському місцевому центрі з надання 
БВПД відбулися зустрічі з обміну досвідом 
із колегами Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області та Стрийського 
місцевого центру з надання БВПД. 

У складі робочої групи, яка приїхала 
вивчати досвід Чернігівщини, працювали: 
директор Регіонального центру з надання 
БВПД у Львівській області Ігор Микитин, 
директор Стрийського МЦ Марія 

Николаїшин, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії із 
суб’єктами надання первинної правової допомоги Ірина Данилко та головний 
спеціаліст Миколаївського бюро правової допомоги Тарас Сагайдак. 
Мета зустрічі – обмін досвідом та цікавими практиками задля покращення 
якості надання правових послуг центрами, 
підвищення кваліфікації працівників. 

Під час заходу колеги обговорили 
питання, пов’язані з прийняттям рішень 
щодо надання безоплатної вторинної 
правової допомоги клієнтам, а також якості 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги адвокатами та працівниками 
центрів. Колеги поділилися досвідом 
представництва інтересів клієнтів у судах, 
формуванням досьє та звітної документації. 
Неабияку увагу присутні звернули на успішні результати роботи адвокатів. 
 
 

[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до 
моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
 
 З метою запровадження інституту наставництва Чернігівським МЦ до 
виявленого та сформованого пулу адвокатів-наставників (Яковлев А.Л., Кручек 
О.О., Акуленко В.М., Телегіна А.О., Огородник Ю.О., Роговець В.Д.) Дасюк 
С.В. включено адвоката з яким проведено консультування щодо можливих 
умов участі у наставництві. 
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[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 2018 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1404 звернень 
клієнтів, з них: 1167 особам було надано правову консультацію, 232 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 

783 573 210 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

147 144 3 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

121 76 9 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

222 214 8 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

131 124 7 

6 Разом по МЦ 1404 1131 237 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

225 рішень про надання БВПД та видано 150 доручень про призначення 
адвокатів та 79 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 
питань соціального забезпечення 242 (17%), з інших питань 194 (14%), 
сімейного 183 (13%), договірного 135 (10%), спадкового 127 (9%),  житлового 
112 (8%), іншого цивільного 109 (8%), адміністративного 106 (7%), виконання 
судових рішень 88 (6%), трудового 60 (4%), земельного права 44 (3%), з 
медичних питань 4 (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 843 нових 

клієнтів, з них: 326 чоловіків (39%) та 517 жінок (61%). 
 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 843 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 4 (1%), від 18 до 35 років включно — 
136 (16%), від 35 до 60 років включно — 404 (48%), понад 60 років — 299 
(35%). 
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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) 
99 (44%) та ветеранам війни 71 (31%). По інвалідам прийнято 41 рішення 
(18%), по особам, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” 8 (4%), по 
внутрішньо переміщеним особам 3 (1%), по особам, щодо яких суд розглядає 
справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 2 (1%),  по 
дітям, які не належать до окремих категорій 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 31 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність 29 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 44 прийоми громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 155 осіб, в тому числі 80 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 75 осіб - до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 11 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 34 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 66 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- 67  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: 

31/80 44/75 11 34 67 66 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

7/11 5/7 2 5 12 8 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

6/14 10/9 3 4 3 7 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

5/10 5/10 2 5 17 2 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

2/5 8/13 0 7 4 12 

 


