
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Чернігівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
річного плану діяльності на 2019 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.] 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 .  

 
Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України  

 
На виконання завдання щодо проведення правопросвітницьких заходів 

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

 
*спрямовані на запобігання безробіттю:  

18 липня, 15 серпня та 19 вересня 
2019 року головна спеціалістка відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Наталія 
Воронецька спільно з представниками 
управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області проводили 
семінари для осіб, які перебувають на 
обліку в Чернігівському міському центрі 
зайнятості.  

Під час таких заходів акцентували 
увагу присутніх на пріоритетах легальної 
зайнятості, обговорювали питання надання 
безоплатної правової допомоги, організації 
примусового виконання рішень, прав та 
обов’язків сторін у виконавчому 
провадженні, стягнення аліментів на дітей, 
правил виїзду з дитиною за кордон, 
порядку отримання податкової знижки на 
навчання,  запобігання та протидії 
домашньому насильству. 

 Питання легальної зайнятості 
обговорювались також на семінарах, що 
проводив заступник начальника відділу 
Козелецьке бюро правової допомоги Михед 
В.А. протягом звітного кварталу: 
15.07.2019, 18.08.2019 та 19.09.2019  у 
Козелецькій філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості.  



 
 

*спрямовані на запобігання випадкам домашнього насильства: 
 
11 вересня 2019 року заступниця начальника відділу Славутицьке бюро 

правової допомоги Наталія Новик для 
учнів Славутицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 провела 
тематичний інтерактивний урок, у ході 
якого роз’яснили основні права та 
обов’язки дітей, поінформували куди 
звертатися за захистом своїх прав, 
детально зупинилися на відповідальності, 
яка передбачена законодавством за булінг 
та домашнє насильство.  

 
16 вересня 2019 року директор 

Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко в Чернігівському 
обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 
провів семінар для вчителів Чернігівщини, 
присвячений темі запобігання та протидії 
булінгу й домашньому насильству, захисту 
прав людини через систему безоплатної 
правової допомоги.  

 
Крім того, з 16 по 20 вересня в рамках 

Всеукраїнського тижня протидії булінгу 
фахівці Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги спільно з представниками 
управління юстиції та Регіонального центру з 
надання БВПД у Чернігівській області 
провели 18 правопросвітницьких заходів у 
навчальних закладах  Чернігова, Славутича, 
Козельця, Городні, Ріпок та відповідних 
районів.  

 
У ході таких занять діти в цікавій 

інтерактивній формі дізнавались, як 
розпізнати булінг, яка відповідальність за 
вчинення такого діяння, як не стати жертвою 
насилля та до кого  можна звернутися за 
захистом.      

 



 
 

*спрямовані на запобігання 
дискримінації: 

Лекції та семінари щодо запобігання 
дискримінації провів для присутніх 
заступник начальника відділу «Козелецьке 
бюро правової допомоги»   Володимир 
Михед 29 липня 2019 року в приміщенні 
Козелецького районного сектору з питань 
пробації та 08 серпня 2019 року в 
Козелецькій філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості.   

 
 
 
 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

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

У процесі спілкування з мешканцями міст і селищ працівники Центру 
роз’яснювали основні конституційні права, які гарантуються державою та 
способи їх захисту, в разі порушення. Інформували громадян про право 
кожного на професійну правничу допомогу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



*спрямовані на запобігання 
злочинності: 

11 та 20 вересня 2019 року 
працівниками Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги: Володимиром 
Бобруйко,  Оленою Приходько та 
Наталією Воронецькою проведені 
правоосвітні заняття   для студентів 
Чернігівського кооперативного коледжу 
Чернігівської облспоживспілки та 
Чернігівського вищого професійного 
училища № 15. 

 
Фахівці центру під час таких заходів 

розповіли учням про загальні умови 
притягнення до адміністративної та 
кримінальної відповідальності, права 
особи, яка притягається до 
відповідальності та способи їх захисту, 
наслідки вчинення таких  правопорушень.      

 
 
*спрямовані на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у 

законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, 
пенсійного забезпечення, тощо: 

Новели законодавства, направлені на підвищення рівня відповідальності 
батьків та захист прав дітей, а також у сфері житлово-комунальних послуг   
роз’яснювала громадянам заступниця начальника відділу Городнянське бюро 
правової допомоги Тетяна Костюкова 
19.09.2019 під час акційного заходу «День 
юридичної допомоги» у Городнянській 
міській раді та в ході прийому  на 
дистанційних пунктах доступу до 
безоплатної правової допомоги 26.09.2019 
у Городнянській районній державній 
адміністрації та Службі у справах дітей.   

Про освітню кампанію «Чесна платіжка», направлену на захист прав 
споживачів комунальних послуг, законодавчі зміни щодо посилення 
відповідальності за булінг і домашнє насильство регулярно інформували 
громадян фахівці Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги під час проведення лекцій та семінарів, брифінгів, 
круглих столів вуличних інформувань.  

 
 
 



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

28.08.2019 директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко на базі Чернігівського обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді провів правопросвітницьку зустріч 
з прийомними батьками та батьками-
вихователями, в ході якої розповів 
присутнім про правові наслідки створення 
прийомної сім’ї, усиновлення та 

встановлення патронату над дитиною, навів приклади найбільш поширених 
питань, з якими звертаються такі батьки, а також повідомив про порядок 
отримання податкової знижки на навчання, інших стимулів на навчання. .  

 
11.09.2019 з метою підвищення 

кваліфікації директорів центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді з питань 
надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, 
які опинилися у складних життєвих 
обставинах, було проведено навчальний 
захід на тему «Співпраця центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
з центрами надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за участю: заступниці 
директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Олесі 
Пирковської та заступника начальника відділу правопросвітництва та надання 
правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Данила 
Павлюка.  

 
22 серпня у Чернігівській обласній 
універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. 
Короленка та 23 серпня 2019 року в 
Загальноміському бібліотечно-
інформаційному центрі м. Славутич 
працівники центру Юлія Бойко і Наталія 
Новик взяли участь у правопросвітницьких 
акціях та форумах з нагоди державних свят.  



21.08.2019 у Комунальному закладі 
«Городнянська центральна районна 
лікарня» представниця бюро Тетяна 
Костюкова проінформувала  відвідувачів і 
працівників медичного закладу про основні 
зміни в законодавстві щодо оплати 
житлово-комунальних послуг в частині 
встановлення граничних тарифів для 
населення на послуги з постачання гарячої води та опалення, а також на 
нововведення, спрямовані на  захист прав дітей та посилення відповідальності 
батьків, які не сплачують аліменти.  

Під час робочих візитів до Кіптівської сільської ради 04.07.2019, 
29.08.2019 та 26.09.2019 надавалась правові роз’яснення місцевому населенню 
щодо правомірності нарахування заборгованості за спожиту електроенергію та 
методична допомога працівникам Кіптівської сільської ради в питанні 
алгоритму дій по визнанню нерухомого майна безхазяйним та визнання 
спадщини відумерлою. 
 

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

 
З метою розвитку мережі партнерів 

та незалежних провайдерів БПД здійснені  
виїзди до територіальних громад та 
проведені робочі зустрічі:  
- 04.07.2019, 29.08.2019 та 26.09.2019 – до 
Кіптівської сільської ради,  
- 05.07.2019 та 12.08.2019 -  Славутицької 
міської ради,  
- 18.07.2019 – Киїнської сільської ради,  
- 19.07.2019 і 27.09.2019 – Деснянської 
селищної ради,  
- 25.07.2019 – Малолиственської сільської 
ради,  
- 01.08.2019 - Любецької селищної ради,  
- 09.08.2019 – Дроздовицької сільської ради,  
- 20.08.2019 – Смичинської сільської ради, 
- 05.09.2019 - Киселівської сільської ради, 
- 13.09.2019 – Смичинської сільської ради,  
- 18.09.2019 – Городнянської міської ради, в 
ході яких  працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги надавали 
методичну допомогу органам місцевого самоврядування,   роз’яснювали 
актуальні питання захисту прав у земельних, спадкових та сімейних 



правовідносинах, проводили правопросвітницькі заходи на базі місцевих рад, а 
також вуличні інформування, поширили відповідні буклети «Я маю право!», 
«Відповідальне батьківство» та «Безоплатна правова допомога».  

 
Протягом серпні-вересня поточного року Чернігівським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги до меморандумів 
про співпрацю з партнерами укладені додаткові угоди в частині визначення 
механізму перенаправлення клієнтів БПД.  

 
У звітному кварталі представники Чернігівського місцевого центру з 

надання БВПД організували та взяли участь у наступних спільних заходах 
за участю представників органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, установ та організацій, що надають БПД.  

 
02.07.2019 на базі Чернігівського 

місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у рамках 
Проекту «Pravo-Justice» відбулася робоча 
зустріч міжнародних експертів Проекту: 
Берта Маана (суддя у відставці, адвокат, 
Нідерланди) та Ремко Ван Рі (професор 
права Маастрихтського університету, 
Нідерланди), а також національного 
експерта Проекту Семена Кравцова з 
представниками правничої спільноти, за 

участю адвоката Костянтина Серкіна, судді Господарського суду Чернігівської 
області Ірини Фетисової та працівників Центру: Юлії Бойко, Олени Приходько, 
Ярослава Хоменко, з метою моніторингу імплементації новел цивільного та 
господарського процесуального законодавства України. 

Учасники зустрічі обговорили актуальні проблеми застосування новел 
процесуального законодавства, механізми забезпечення права на доступ до 
суду, надання професійної правничої допомоги. Обмінялись думками щодо 
підвищення ефективності процесу та якості судочинства.  

 
 
30.07.2019 працівники Чернігівського 

місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з 
представниками Регіонального центру з 
надання БВПД в Чернігівській області 
взяли участь у заходах з нагоди 
Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, 
організованих Департаментом сім’ї, молоді 

та спорту Чернігівської ОДА у співпраці з Чернігівським громадським 
комітетом захисту прав людини, правоохоронними органами та іншими 
організаціями. З метою підвищення рівня обізнаності населення та привернення 
уваги до глобальної проблеми торгівлі людьми представники Центру провели 



вуличне інформування та організували роботу мобільного консультаційного 
пункту.  

31.07.2019 заступниця начальника 
відділу Городнянського бюро правової 
допомоги Тетяна Костюкова спільно з 
представником Городнянського 
військового комісаріату Андрієм 
Ковальовим провела семінар з особами, які 
перебувають на обліку у центрі зайнятості 
на тему «Військова служба. Гарантії при 
прийняті на військову службу».  

Опісля за запрошенням працівників центру зайнятості представниця бюро 
взяла участь у «Ярмарці професій», організованій Городнянським центром 
зайнятості для перехожих, у ході якої інформувала мешканців району про 
систему безоплатної правової допомоги та правопросвітницькі кампанії «Чесна 
платіжка», «Відповідальне батьківство».  

 
08.08.2019 у приміщенні Управління 

у справах сім’ї, молоді та спорту 
Чернігівської міської ради відбулось 
засідання «круглого столу» на тему: 
«Реалізація та перспективи розвитку 
програми молодіжного житлового 
кредитування у м. Чернігів на 2018-2022 
роки».  

Участь у засіданні взяли: секретар 
Чернігівської міської ради Максим 
Черненок, директор Чернігівського регіонального управління 
Держмолодьжитла Анатолій Ярошевський, начальник управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради Андрій Дериземля, 
виконавчий директор Чернігівського 
регіонального відділення Асоціації міст 
України Михайло Литвин, заступник 
голови Чернігівської міської молодіжної 
ради Михайло Брижко, директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко, заступник 
начальника відділу квартирного обліку та 
приватизації житлового фонду 
Чернігівської міської ради Світлана Богуш, представники громадськості, ЗМІ. 

 
14.08.2019 фахівці Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко та Наталія Воронецька 
долучились до обговорення актуальних питань протидії домашньому 
насильству під час тематичної зустрічі в Чернігівському обласному 



молодіжному центрі та прес-брифінгу в 
Чернігівській обласній державній 
адміністрації за участю представників 
Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, 
Департаменту сім’ї, молоді та спорту 
Чернігівської ОДА та Управління 
превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в 
Чернігівській області. 

Проблема домашнього насильства є 
досить поширеною в світі, зокрема й в Україні. Так, відповідно до інформації 
Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Чернігівській 
області за 7 місяців 2019 року зареєстровали 1121 заяву та повідомлення про 
правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, з них 30 – подані дітьми, 
45 – чоловіками, 1046 – жінками. Тож привернення уваги громадськості до 
існуючої проблеми домашнього насильства, її активне обговорення, взаємодія 
органів влади та суспільства сприятиме більш ефективній протидії таким 
випадкам.  

 

17.09.2019 у Чернігові за сприяння 
заступника директора Департаменту - 
начальника управління інформаційної 
діяльності та видавничої справи ОДА 
Оксани Сердюк відбулась пресконференція 
в ході якої, запрошені гості з числа 
представників ЗМІ, клієнтів котрі успішно 
скористались правом на безоплатну 
правову допомогу, їх представників та 
працівників партнерських організацій 
обговорили питання, що стосуються ролі 

системи безоплатної правової допомоги в Україні та в регіоні, тенденції 
розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні, правові інновації, 
кращі міжнародні практики та досвід, презентовані під час першої Київської 
міжнародної конференції. 

Захід проводили: директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в Чернігівській області Ірина Протченко, 
директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко та заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги Ярослав Хоменко. Також, на 
заході були присутні: директор громадської організації «Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини» Віктор Тарасов, юрист громадської 
організації «МАРТ» Дмитро Науменко та клієнти Чернігівського місцевого 
центру. 
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 19.09.2019 директор Чернігівського 
місцевого центру Володимир Бобруйко, 
начальники відділів Юлія Бойко та Олена 
Приходько  взяли участь у керівній раді, 
організованій Регіональним центром з 
надання БВПД у Чернігівській області 
за  результатами моніторингу, котрий 
здійснювали працівники Регіонального 
центру. Відзначили позитивні сторони, а 
також обговорили недоліки виявлені в ході 
моніторингу та визначили заходи які 
необхідно вжити для їх усунення. 

Було перевірено стан виконання Доручення КЦ від 02.09.2019 р. №1936-
19-2 про розроблення та затвердження плану правопросвітницьких заходів. 
Вирішувались питання, пов’язані з продовженням терміну оренди приміщень, 
які використовуються для розміщення бюро з надання правової допомоги. Було 
підняте питання про потребу в облаштуванні приміщень з необхідними 
умовами для належної підготовки до участі в судових засіданнях, складання 
процесуальних документів працівниками центрів, котрим було надано 
доручення на представництво інтересів громадян, що звернулись за правовою 
допомогою. 

19.09.2019 заступниця начальника 
відділу Городнянського  бюро правової 
допомоги Тетяна Костюкова взяла участь у 
заході «День  юридичної допомоги», 
організованому Регіональним фондом 
підтримки підприємництва по Чернігівській 
області, який проводився в приміщенні  
Городнянської міської ради. 

Захід був присвячений актуальним питанням ведення бізнесу, справляння 
податків і зборів у процесі здійснення підприємницької діяльності. Також 
предметом обговорення на круглому столі було діюче законодавство про 
рекламу, захист прав споживачів, державний ринковий нагляд у сфері 
нехарчової продукції та нововведення в частині безпечності харчових 
продуктів. 

 
20.09.2019 представники 

Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги: 
Володимир Бобруйко та  Ярослав Хоменко 
взяли участь у міжвідомчій робочій зустрічі 
на базі Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області, направленій на 
забезпечення доступу до правової допомоги 



та дотримання прав осіб без громадянства та іноземців, поміщених до пункту 
тимчасового перебування іноземців. 

Також учасниками заходу були: Регіональний представник 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській 
області Тетяна Коренькова, регіональний координатор із взаємодії з 
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
Чернігівській області Алла Лепеха, начальник відділу адміністративно-
юрисдикційної діяльності Чернігівського прикордонного загону Анатолій 
Дубинський, начальник відділу аналітичної роботи, документування та 
перекладу Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб 
без громадянства, які незаконно перебувають в Україні Державної міграційної 
служби України Олександр Пришва, начальник відділу у справах іноземців та 
осіб без громадянства управління Державної міграційної служби України в 
Чернігівській області Ганна Шаль, представник громадської організації 
«Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» Наталія Куликова. 

 
23.09.2019 у Чернігівському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулась робоча нарада з працівниками 
Ріпкинського (Євгенія Панова), Козелецького (Володимир Михед), 
Славутицького (Наталія Новик) і Городнянського (Тетяна Костюкова) бюро 
правової допомоги. 
Під час заходу директор центру Володимир Бобруйко акцентував увагу 
присутніх на необхідності дотримання загальних вимог Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», стандартів надання безоплатної правової 
допомоги, розширення доступу різних верств населення до пунктів надання 
БПД та забезпечення поінформованості широкого кола громадян про 
можливість отримання такої допомоги.  

 
. 

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

 
*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

в установах виконання покарань з найбільш актуальних правових питань: 
 
Кожен громадянин України, якому на день голосування виповнилося 

вісімнадцять років, і який має право голосу, може обирати органи влади. Таке 
право гарантоване Законом України «Про вибори народних депутатів України». 
Обов’язок демократичної держави – забезпечити своїм громадянам можливість 
реалізувати це право. З цією метою для осіб, які перебувають у Державній 
установі «Чернігівська виправна колонія № 44»  та в Державній установі 
«Чернігівський слідчий ізолятор», 16 та 17 липня 2019 року за спільною участю 
начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 



правової допомоги Юлії Бойко, першого 
заступника начальника Головного 
територіального управління юстиції в 
Чернігівській області Ірини Жмаки, 
представника Чернігівського громадського 
комітету захисту прав людини Катерини 
Данькової, громадського омбудсмена із 
захисту виборчих прав у Чернігівській 
області ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» Олени Рогової та Регіонального представника Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області Тетяни 
Коренькової були проведені правопросвітницькі заходи, направлені на 
забезпечення вільного і таємного голосування та недопущення порушення 
виборчих прав. 

 
*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

з правової освіти для осіб, які належать до основних соціальних і 
демографічних груп населення, інвалідів, пенсіонерів: 

 
2 липня 2019 року в Козелецькому 

геріатричному пансіонаті та 3 липня 2019 
року в Чернігівській обласній 
психоневрологічній лікарні 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, першим заступником начальника 
Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Іриною 
Жмакою, представниками Чернігівського 
громадського комітету захисту прав людини 
Віктором Тарасовим, Катериною 
Даньковою, громадським омбудсменом із 
захисту виборчих прав у Чернігівській 
області ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» Оленою Роговою, регіональним 
представником Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Чернігівській 
області Тетяною Кореньковою та регіональним координатором із зв’язків із 
громадськістю  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
Чернігівській області Аллою Лепехою провели правопросвітницькі заходи 



(заходи організовані Чернігівським громадським комітетом захисту прав 
людини за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні) з 
питань виборчих прав громадян, які тимчасово обмежені в пересуванні та 
правил голосування.  

 
*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

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

07.08.2019 директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко  спільно з 
представниками управління юстиції провів робочу зустріч та семінар для 
медичного персоналу та пацієнтів – внутрішньо переміщених осіб у 
Чернігівській обласній лікарні.  

Під час зустрічі було проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок виїзду 
особи з дитиною за кордон, оформлення спадкових справ, положення Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Медиків 
ознайомили з правопросвітницькою кампанією «Відповідальне батьківство», 
яка проходить в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 
України «Я маю право!» та з проектом Міністерства юстиції України «Чесна 
платіжка. Було акцентовано увагу на тому, як перевірити розрахункові платежі 
та визначити правильність нарахування тарифу за опалення та гарячу воду. 

12.08.2019 фахівчиня Славутицького бюро правової допомоги Наталія 
Новик провела правопросвітницькі заходи у приміщенні Служби у справах 
дітей Славутицької міської ради.  

 28.08.2019 директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко на базі 
Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
провів правопросвітницьку зустріч з прийомними батьками та батьками-
вихователями.  

 
 *проведення інформаційно-

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

13.09.2019 року з метою розширення 
доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 



тимчасового захисту», іноземців та осіб без громадянства, затриманих з метою 
ідентифікації та забезпечення примусового видворення заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Ярослав Хоменко  та представник Регіонального центру з надання 
БВПД Дмитро Савуляк здійснили виїзд до Чернігівського пункту тимчасового 
перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 
Україні Державної міграційної служби України. 

 
 
*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів для учасників АТО для вирішення найбільш актуальних правових 
питань вказаної категорії населення: 

07.08.2019 працівники Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної правової допомоги Володимир Бобруйко, Данило Павлюк  спільно 
з представниками Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області, правозахисної громадської 
організації «МАРТ» відвідали підопічних Чернігівського військового 
госпіталю.  

Фахівці Центру надали правові роз’яснення з таких питань як-от: 
розірвання попереднього договору; звільнення зі строкової військової служби 
за сімейними обставинами; отримання грошової компенсації за невикористані 
дні щорічної основної відпустки; терміни проходження строкової військової 
служби для осіб, що здобули вищу освіту та алгоритм дій у випадку якщо 
командування військової частини ігнорує ці факти; забезпечення учасників 
бойових дій санаторно-курортним 
лікуванням, можливість отримання 
компенсації за невикористане право на 
санаторне лікування чи відшкодування 
витрат за самостійно оплачене санаторне 
лікування, перерахунок пенсійного 
забезпечення для військових пенсіонерів; 
алгоритм дій під час приватизації земельної 
ділянки та оскарження дій органів до 
компетенції котрих входить вирішення 
цього питання. 

Присутнім, які є суб’єктами відповідно до вимог статті 14 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», було запропоновано звернутись до 
Центрів з надання БВПД за отриманням вторинної правової допомоги. 

 
15.08.2019 правники Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко та Юлія Бойко 
провели на базі Чернігівського обласного центру комплексної реабілітації та 
обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих 
правопросвітницький семінар та забезпечили роботу мобільного 
консультаційного пункту. 



Під час зустрічі працівники Центру 
проінформували присутніх про основні 
соціальні гарантії та пільги, передбачені 
законодавством для військовослужбовців, 
учасників бойових дій та членів їх родин, 
обговорили проблеми в реалізації цих прав 
та способи їх захисту в разі порушення, 
наголосили на можливості отримання 
безоплатної правової допомоги. Крім того, 
ознайомили присутніх з 

правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО!» та кампаніями «Чесна 
платіжка» і «Відповідальне батьківство». 

 
*проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти: 
З початком навчального року значна увага приділена проведенню 

правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, у тому числі позашкільної 
та післядипломної освіти.   

Так, у вересні поточного року працівники Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги як власними 
силами, так і спільно з представниками Регіонального центру з надання БВПД у 
Чернігівській області, Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області та громадських організацій провели 42 інтерактивних 
тематичних уроки, семінари, лекції. Метою цих занять є правова освіта в 
рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,  запобігання та протидія булінгу, 
підвищення загального рівня правової обізнаності та розширення доступу  до 
безоплатної правової допомоги.  

Просвітницькі заходи відбувались у наступних закладах: 
- Чернігівських загальноосвітніх школах № 3, 6, 7, 10, 12, 19, 21, 23, 27, 29,  35,  
- Загальноосвітній спеціалізованій школі фізико-математичного профілю  № 12; 
- Чернігівському ліцеї № 22; 
- Навчально-науковому інституті права і соціальних технологій  Чернігівського 
національного технологічного університету;  
- Чернігівському вищому професійному училищі № 15; 
- Чернігівському кооперативному коледжі Чернігівської облспоживспілки; 
- Великозліївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; 
- Ріпкинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2; 
- Славутицьких загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 2, 3, 4; 
- Городнянських ліцеях  № 1, 2; 
- Козелецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3; 
- Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім.. 
К.Д. Ушинського. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
*проведення публічної презентації результати діяльності МЦ разом з 

бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ:   
Інформацію про основні досягнення й результати діяльності 

Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, включно з Городнянським, Козелецьким, Ріпкинським й  
Славутицьким бюро правової допомоги регулярно презентували під час 
публічних заходів: круглих столів, пресконференцій, брифінгів. Так, 
17.09.2019  у Чернігівській обласній державній адміністрації відбулась 
пресконференція «Безоплатна правова допомога як інструмент соціальної 
справедливості». 19.09.2019 роботу Городянського бюро правової допомоги 
презентувала Тетяна Костюкова на круглому столі «День юридичної 
допомоги», що проходив у Городнянській міській раді.  
 



*проведення вуличного інформування 
та флешмобів з метою інформування 
населення та поширення роздаткових 
матеріалів: 
  У звітному кварталі активно 
проводилась інформаційно-роз’яснювальна 
робота з населенням у формі вуличних 
інформувань та інших правопросвітницьких 
заходів, а також у місцях розташування 
мобільних і дистанційних пунктів доступу 
до безоплатної правової допомоги. Кожен 
такий захід супроводжувався поширенням 
інформаційних матеріалів правового 
характеру системи БПД, буклетів  «Я МАЮ 
ПРАВО!», «Відповідальне  батьківство». 
«Чесна платіжка» та ін.  
 

 
*проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального 

захисту населення, в установах Пенсійного фонду України та Державної 
служби зайнятості: 

Протягом третього кварталу працівники Чернігівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформували працівників 
та відвідувачів установ соціального захисту населення, пенсійного фонду, 
служби зайнятості у містах Чернігові (27.09.2019; 13.08.2019; 18.07.2019, 
15.08.2019, 19.09.2019), Городні (05.08.2019; 12.09.2019; 31.07.2019), Козельці 
(15.08.2019; 05.07.2019; 15.07.2019, 18.08.2019, 19.09.2019), Славутичі 
(12.09.2019; 24.07.2019; 23.07.2019) та Ріпках (04.07.2019; 12.09.2019; 
18.07.2019) про основні зміни в законодавстві, роз’яснювали актуальні питання 
сімейного, житлового, соціального, спадкового та земельного права, надавали 
юридичні консультації громадянам. 

 
*проведення інформаційних заходів в 
лікувальних закладах:  

Окрему увагу приділили 
інформаційно-роз’яснювальній роботі в 
лікувальних закладах: КП «Селищна 
лікарська амбулаторія практики сімейної 
медицини» Деснянської селищної ради 
(19.07.2019, 23.08.2019, 27.09.2019), КЛПЗ 
«Чернігівська обласна психоневрологічна 
лікарня» (03.07.2019), КНП «Ріпкинська 
центральна районна лікарня» (10.07.2019), 

КНП «Славутицька міська лікарня» (09.08.2019), КНП «Городнянська 
центральна районна лікарня» (21.08.2019).  

 



*проведення інформаційних заходів 
в громадських організаціях інвалідів, 
будинках для літніх людей: 
           Інформаційні кампанії, спрямовані 
на захист прав виборців, забезпечення 
доступу до безоплатної правової допомоги 
уразливих категорій громадян, у т.ч. людей 
з інвалідністю, одиноких громадян 
похилого віку, безпритульних,  

особливості їх правового статусу й соціального захисту, провели під час візитів 
до Чернігівського обласного центру соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних (26.09.2019), Чернігівського геріатричного пансіонату 
(18.07.2019) та Козелецького геріатричного пансіонату (02.07.2019).   
 
 
 *розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та 
друкованих засобах масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, 
зовнішня реклама (соціальна реклама) міського типу; інформаційно-
роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ: 

Протягом звітного кварталу забезпечено розміщення інформації про 
роботу центру у мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації 
(друкована преса, Інтернет-видання, зокрема: 

- у Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статті: «Як уникнути конфліктів інтересів співвласникам 
квартири» та «Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям» 
01.07.2019; «Юрист розповів про оформлення спадщини в судовому 
порядку» 29.08.2019; «Як зняти арешт з майна» 31.08.2019; 

- у самостійному інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статті: «Юрист 
розповів про оформлення спадщини в судовому порядку» 31.08.2019; «Як 
зняти арешт з майна» 30.08.2019, 11.09.2019; «Протягом тижня говорили 
з дітьми про їхні права» 11.09.2019; 

- у самостійному інтернет-виданні «Регіон.Спецкор» розміщені статті: 
«Встановлення порядку користування квартирою між співвласниками» та 
«Не нараховується індексація грошового забезпечення. Що робити?» 
01.07.2019; «Актуально про зняття арешту з майна» 29.08.2019;  

- у самостійному інтернет-виданні «Міський портал «gorod.cn» розміщені 
статті: «230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми за роки 
незалежності» 30.07.2019; «Як центр безоплатної вторинної правової 
допомоги допоміг чернігівцю отримати пенсію» 19.09.2019; «Не маєш 
грошей на адвоката, звернись до центру вторинної правової допомоги» 
23.09.2019; 

- у самостійному інтернет-виданні «Інформаційна панорама» розміщені 
статті: «Безкоштовні юридичні консультації та Skype консультації» 
08.08.2019; «Святковий захід, присвячений 28-й річниці Незалежності 
України» 22.08.2019; 

- у самостійному інтернет-виданні «Інформаційна агенція Погляд» 
розміщені статті: «У Славутичі відбудеться прийом громадян, які 



потребують безоплатної правової допомоги» 12.08.2019; 
- у самостійному інтернет-виданні «Інформагенція «Чернігівський 

монітор» розміщені статті: «Де громадяни можуть отримати безоплатну 
правову допомогу» 17.09.2019; 

- на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції в 
Чернігівській області розміщено статті: «Інформаційні заходи та 
консультативна допомога: результат дводенної роботи фахівців 
управління юстиції та партнерів» 04.07.2019; «Відбулись інформаційні 
заходи в місцях несвободи» 17.07.2019; «Запобігання та протидія 
домашньому насильству» 14.08.2019; «Всеукраїнський тиждень протидії 
булінгу розпочався» 16.09.2019 

- розміщені тематичні статті на офіційних веб-сайтах громадських 
організацій: «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» 
(03.07.2019, 25.07.2019, 17.09.2019 ), «Чернігівський жіночий 
правозахисний центр» (04.07.2019, 19.07.2019), «Інформаційно-
аналітичний центр «Громадський простір» (05.07.2019 

- на офіційних веб-сайтах органів влади та місцевого самоврядування, 
громад: Деснянської громади (18.07.2019), Городнянської районної 
держадміністрації (26.07.2019, 22.08.2019, 26.09.2019), Городнянської 
міської ради (26.07.2019, 22.08.2019, 27.09.2019) Уповноваженого 
представника Верховної Ради України з прав людини(17.07.2019), 
Державний фонд сприяння молодіжному будівництву (12.08.2019); 
Чернігівського регіонального управління Держмолодьжитла (08.08.2019), 
Славутицької міської ради (12.08.2019), Козелецької селищної ради 
(13.08.2019), Чернігівської обласної держадміністрації (14.08.2019), 
Хмільницької громади (15.08.2019, 16.09.2019) 

- на офіційних веб-сайтах Чернігівської обласної універсальної бібліотеки 
імені В.Г. Короленка (11.07.2019, 31.07.2019, 08.08.2019, 22.08.2019, 
12.09.2019, 25.09.2019), Центру правової інформації (11.08.2019). 
Загальноміського бібліотечно-інформаційного центру Славутицької 
центральної бібліотечної системи (15.09.2019) 

- офіційних веб-сайтах Новозаводського районного суду міста Чернігова 
(10.09.2019), Чернігівської загальноосвітньої школи № 35 (12.09.2019, 
30.09.2019), Управління освіти міської ради (19.09.2019), Чернігівського 
професійного училища №15 (20.09.2019), Загальноосвітньої 
спеціалізованої школи фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова 
(20.09.2019). 
Крім того, інформація Чернігівського МЦ дублюється і на деяких 

офіційних сторінках зазначених установ у мережі «Facebook».  
 
Відбулись трансляції відео ефірів про роботу Чернігівського місцевого 

центру з надання БВПД на телеканалі «Новий Чернігів», Чернігівської ОДА 
(14.08.2019, 16.08.2019, 16.09.2019, 22.09.2019)  
 

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



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

* в управліннях праці та соціального захисту населення: 
- управлінні соціального захисту Ріпкинської районної державної 

адміністрації (04.07.2019); 
- управлінні соціального захисту Городнянської районної державної 

адміністрації (05.08.2019); 
- управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету 

Славутицької міської ради (12.09.2019); 
- управлінні праці та соціального захисту населення Деснянської районної 

у м. Чернігові ради (27.09.2019); 
* в управліннях Пенсійного фонду: 
- Бобровицькому об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 

(05.07.2019); 
- Ріпкинському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 

(18.07.2019); 
- управлінні Пенсійного Фонду України в м. Славутич Київської області 

(24.07.2019); 
- Чернігівському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 

(14.08.2019); 
 - Городнянському секторі обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного Фонду України (12.09.2019); 

* в закладах Державної служби зайнятості: 
- Козелецькому районному центрі зайнятості (15.07.2019, 08.08.2019, 

19.09.2019); 
- Чернігівському міському центрі зайнятості (18.07.2019, 15.08.2019, 

19.09.2019); 
- Ріпкинському районному центрі зайнятості (18.07.2019); 
- Славутицькому міському центрі зайнятості (23.07.2019); 
- Городнянському районному центрі зайнятості (31.07.2019); 
* в лікувальних закладах: 

 - комунальному лікувально-профілактичному закладі “Чернігівська 
обласна психоневрологічна лікарня” (03.07.2019); 

- Ріпкинській центральній районній лікарні (10.07.2019);  
 - Комунальному підприємстві “Селищна лікарська амбулаторія практики 
сімейної медицини” Деснянської селищної ради (19.07.2019, 27.09.2019);  

- Комунальному неприбутковому підприємстві “Славутицька міська 
лікарня” (09.08.2019); 

- Городнянській центральній районній лікарні (21.08.2019); 
* в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 
- Козелецькому геріатричному пансіонаті (02.07.2019); 
- Чернігівському геріатричному пансіонаті (18.07.2019); 
- Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних 

(26.09.2019); 



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

«Укрпошта» (13.08.2019); 
- відділенні поштового зв’язку Козелець Чернігівської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта» (06.09.2019); 
* у судах: 
- Ріпкинському районному суді (19.07.2019); 
- Новозаводському районному суді міста Чернігова (06.09.2019); 
* в будинках-інтернатах, притулках, службах у справах дітей органів 

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

міської ради (05.07.2019, 12.08.2019); 
- Комунальній установі “Чернігівський обласний молодіжний центр” 

Чернігівської обласної ради (30.07.2019); 
- службі у справах дітей Ріпкинської районної державної адміністрації 

(14.08.2019); 
- службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації 

(21.08.2019); 
- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 

(26.09.2019); 
 - Чернігівському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  (28.08.2019); 
* у пунктах тимчасового розміщення біженців, територіальних 

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

України у Чернігівській області (16.08.2019); 
- Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні (13.09.2019); 
* для ВПО у соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх 

компактного проживання: 
 - Чернігівська обласна лікарня (07.08.2019); 

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

- Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки (02.07.2019, 17.07.2019, 07.08.2019, 21.08.2019, 
04.09.2019, 18.09.2019); 

- військовій частині А 1815 Перша окрема танкова бригада (02.07.2019); 
- 169 Навчальному центрі “Десна” Військова частина А 0665 (02.07.2019); 
- Козелецькому районному військовому комісаріаті (08.07.2019); 
- Чернігівському зональному відділі правопорядку Міністерства оборони 

України (12.07.2019); 
- П'ятому окремому полку зв'язку оперативного командування “Північ” 

(19.07.2019); 
- Чернігівському військовому шпиталі (07.08.2019); 
- громадській організації «Ветерани АТО Городнянщини» (07.08.2019); 
- Ріпкинському районному військовому комісаріаті (15.08.2019); 



- Комунальній установі “Чернігівський обласний центр комплексної 
реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей 
загиблих” Чернігівської обласної ради (15.08.2019); 

- Городнянському районному військовому комісаріаті (03.09.2019); 
- Славутицькому міському військовому комісаріаті (17.09.2019); 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 
- Славутицькій міській раді (05.07.2019, 12.08.2019); 
- Кіптівській сільській раді Козелецького району (04.07.2019, 29.08.2019, 

26.09.2019); 
 - Киїнській сільській раді Чернігівського району (18.07.2019); 
 - Деснянській селищній раді Козелецького району (19.07.2019, 
27.09.2019);  

- Малолиственській сільській раді Ріпкинського району (25.07.2019); 
- Любецькій селищній раді Ріпкинського району (01.08.2019); 

 - Дроздовицькій сільській раді Городнянського району (09.08.2019); 
 - Ріпкинській районній державній адміністрації (14.08.2019); 
 - Хмільницька сільська рада Чернігівського району (20.08.2019); 
 - Халявинська сільська рада Чернігівського району (23.08.2019); 
 - Киселівська сільська рада Чернігівського району (05.09.2019);  
 - Смичинській сільській раді Городнянського району (13.09.2019);  

- Городнянській міській раді Городнянського району (18.09.2019); 
- Городнянській районній державній адміністрації (26.09.2019); 

 - Козелецькій районній державній адміністрації (27.09.2019);  
 * в бібліотеках: 

- Чернігівській обласній універсальній бібліотеці імені В.Г. Короленка 
(11.07.2019, 25.07.2019, 08.08.2019, 22.08.2019, 12.09.2019, 26.09.2019); 

- Ріпкинській районній бібліотеці для дорослих (11.07.2019); 
- Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі Славутицької 

центральної бібліотечної системи (23.08.2019, 25.09.2019); 
* в установах пробації, виконання покарань, слідчих ізоляторах: 
- Новозаводському районному відділі  філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області (20.08.2019, 17.09.2019); 
- Чернігівському районному секторі  філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області (20.08.2019, 17.09.2019); 
- Деснянському районному відділі   філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області (20.08.2019, 17.09.2019); 
- Ріпкинському районному секторі  філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області (09.07.2019); 
- Славутицькому міському секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» в місті Києві та Київській області (16.07.2019, 20.08.2019); 
- Державна установа “Чернігівська виправна колонія (№44)” (16.07.2019); 
- Чернігівському слідчому ізоляторі (17.07.2019); 
- Козелецькому районному секторі  філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області (29.07.2019, 30.09.2019); 



- Городнянському районному секторі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (11.09.2019). 

 
Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні прийоми до громадян 

похилого віку, з обмеженими можливостями (12.07.2019, 20.08.2019, 
29.08.2019).  

 
 
Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 
БПД 
 

Протягом кварталу регулярно проводились робочі зустрічі з адвокатами, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу клієнтам Чернігівського 
місцевого центру з надання БВПД, з метою аналізу практики, обміну досвідом 
та обговорення проблемних питань співпраці. 

02.07.2019 за сприяння адвокатської спільноти  на базі Чернігівського 
місцевого центру з надання БВПД у рамках Проекту «Pravo-Justice» відбулася 
робоча зустріч міжнародних експертів Проекту: Берта Маана (суддя у відставці, 
адвокат, Нідерланди) та Ремко Ван Рі (професор права Маастрихтського 
університету, Нідерланди), а також національного експерта Проекту Семена 
Кравцова з представниками правничої спільноти, за участю адвоката 
Костянтина Серкіна, судді Господарського суду Чернігівської області Ірини 
Фетисової та працівників Центру: Юлії Бойко, Олени Приходько, Ярослава 
Хоменко, з метою моніторингу імплементації новел цивільного та 
господарського процесуального законодавства України. 
Учасники зустрічі обговорили актуальні проблеми застосування новел 
процесуального законодавства, механізми забезпечення права на доступ до 
суду, надання професійної правничої допомоги. Обмінялись думками щодо 
підвищення ефективності процесу та якості судочинства.  

Міжнародні експерти поділились європейським досвідом  та баченням 
шляхів реформування судової системи.   

Проект «Право-Justice» створений за фінансової підтримки 
Європейського Союзу та має на меті надання допомоги Україні у реформуванні 
сектору юстиції, судів та органів судової влади.  

За підтримки цього Проекту відбувається перезавантаження судової 
влади, реформування системи виконання судових рішень, моніторинг та 
оцінювання сектору юстиції з метою забезпеченні незалежності, підзвітності та 
орієнтованості на надання якісних послуг.  
 

Для забезпечення контролю за якістю наданих послуг та виявлення 
актуальних потреб проведені інтерв’ювання клієнтів місцевого центру та 
анкетування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, результати яких 
обговорені на робочих нарадах. 
 

За підсумками розгляду судових справ за участю працівників 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 



допомоги   підготовлено  успішну судову практику в типових зверненнях 
клієнтів у категорії пенсійних спорів: про визнання протиправними дій 
зобов’язання вчинити певні дії. 

Суть справи: до Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги звернулася внутрішньо переміщена особа, з 
питанням щодо здійснення представництва інтересів як позивача у справі про 
зобов’язання здійснити виплату заборгованості пенсії. Клієнтка дізналася про 
можливість надання безоплатної вторинної правової допомоги через 
рекомендацію іншої особи. 

Отримавши наказ про надання БВПД,  працівник Чернігівського МЦ 
Хоменко Ярослав зустрівся з клієнткою, ознайомився з матеріалами справи та 
склав позовну заяву про визнання протиправними дій Чернігівського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України зобов’язання вчинити дії.  

Спір виник у зв’язку з тим що, Чернігівське об’єднане управління 
Пенсійного фонду України відмовляло клієнтці  в виплаті заборгованості з 
пенсії за період з 01.05.2018 року по 30.11.2018 рік. 

В обґрунтування позовних вимог  представник позивачки вказував на те 
що, позбавлення її пенсійних витрат порушує норми Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та статтю 1 Першого 
Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
       Чернігівський окружний адміністративний суд, 11 липня 2019 року у справі 
за № 620/1276/19 вирішив позовні вимоги клієнтки Центру задовольнити у 
повному обсязі. За результатами розгляду апеляційної скарги Чернігівського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Шостий апеляційний 
адміністративний суд 24 вересня 2019 року залишив рішення суду без змін. 
 

Крім того, успішно здійснено представництво інтересів клієнтів 
Чернігівського місцевого центру з надання БВПД  та сформована позитивна 
судова практика за участю адвоката у справі про оскарження рішення суду про 
затримання іноземця з метою ідентифікації та забезпечення примусового 
видворення (адвокат Лопатка Володимир Миколайович, справа № 585/2811/19 
постанова від 20 вересня 2019 року  Другого апеляційного адміністративного 
суду).  

 
 
          Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні прийоми до громадян 
похилого віку, з обмеженими можливостями (12.07.2019, 20.08.2019, 
29.08.2019).  
 
  



[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та  
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи безоплатної правової допомоги.  
 

 З метою розвитку компетенцій, 
навиків та підвищення кваліфікації   
персоналу центру 23.09.2019 у 
Чернігівському місцевому центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
проведена робоча нарада з працівниками 
Ріпкинського (Євгенія Панова), Козелецького 
(Володимир Михед), Славутицького (Наталія 
Новик) і Городнянського (Тетяна Костюкова) 
бюро правової допомоги. 

Під час заходу директор центру Володимир Бобруйко акцентував увагу 
присутніх на необхідності дотримання загальних вимог Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», стандартів надання безоплатної правової 
допомоги, розширення доступу різних верств населення до пунктів надання 
БПД та забезпечення поінформованості широкого кола громадян про 
можливість отримання такої допомоги.  

Крім того, обговорювались проблемні питання, що виникали в роботі 
районних бюро та під час розгляду звернень громадян з приводу надання 
безоплатної первинної і вторинної правової допомоги. Фахівці центру: Юлія 
Бойко і Олена Приходько надали представникам бюро методичні роз’яснення 
та допомогу щодо застосування окремих нормативних документів. 
 

Для забезпечення актуальності консультацій, включених до довідково-
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», 
Чернігівським МЦ протягом кварталу здійснювався моніторинг змін у 
законодавстві та відповідне корегування такої інформації за напрямком, 
закріпленим за Чернігівським МЦ.  
 
 
[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги.  

20.09.2019 представники Чернігівського МЦ взяли участь у міжвідомчій 
робочій зустрічі на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області, під час якої представники різних 
організацій для запобігання випадкам порушення прав іноземців та осіб без 
громадянства, долучились до обговорень найбільш актуальних проблемних 
питань. Володимир Бобруйко ознайомив присутніх з заходами, які було 
проведені спільно з Регіональним центром для розширення можливості доступу 
до безоплатної правової допомоги особам, що поміщені до Чернігівського 
пункту тимчасового перебування іноземців та надання правової допомоги 
особам котрі цього потребували. Озвучив статистику звернень осіб поміщених 
до Чернігівського ПТПІ, кількість прийнятих рішень про надання БВПД за 2019 
рік, одночасно порівнюючи показники з минулими роками. 



Було обговорені питання пов’язані з оскарженням постанови суду про 
затримання з метою ідентифікації, оскарження повідомлень про відмову в 
оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, представництво інтересів у справах 
про продовження терміну тримання в ПТПІ та примусового витворення, 
оскарження постанов про примусове витворення за межі України. 

На основі викладеного, в ході дискусій, дійшли висновку про 
необхідність посилення співпраці центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги з органами Державної прикордонної служби, 
правозахисними організаціями та органами виконавчої влади, про що було 
досягнуто додаткові домовленості та обговорено механізми реалізації даної 
співпраці. 
 
 
[1.4.] 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. 
 Протягом липня – вересня поточного року на сторінці Чернігівського МЦ 
у Фейсбуці розміщено 150 публікацій про діяльність центру та бюро, правових 
роз’яснень з відповідними фотоматеріалами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1868  
звернень клієнтів, з них: 1703 особам було надано правову консультацію, 165 
осіб написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ з/п Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість наданих 
правових консультацій 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій Чернігівського 
МЦ БВПД 

873 739 134 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

234 230 4 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

124 114 10 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

380 366 14 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

257 254 3 

6 Разом по МЦ 1868 1703 165 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

157 рішень про надання БВПД та видано 47 доручень про призначення 
адвокатів та 106 наказів 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 331 (18%), з сімейного права 240 (13%), з питань соціального 
забезпечення 214 (11%),   з житлового права 183 (10%), спадкового права 169 
(9%),  з питань виконання судових рішень 161 (9%),  з іншого цивільного права 
128 (7%), з адміністративного права 125 (7%), земельного 106 (5%), трудового 
101 (5%), договірного 101 (5%), з медичних питань 9 (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 814 нових 

клієнтів, з них: 338 чоловіки (42%) та 476 жінки (58%) 
 

 
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
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У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 814 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 5 (1%), від 18 до 35 років включно — 
157 (19%), від 35 до 60 років включно — 408 (50%), понад 60 років — 244 
(30%). 

  

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

 
 
 
 Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 
59 (37%) та ветеранам війни 42 (27%). По особам з інвалідністю прийнято 38 
рішень (24%), по особам, на яких поширюється дія Закону України “Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” 7 (4%), 
по особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку 6 (4%), по внутрішньо переміщеним особам 4 
(3%), по дітям, які не належать до окремих категорій 1 (1%).  
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Діаграма 4. Розподіл клієнтів за категорією осіб 

 
 

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

- здійснено 34 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 40 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 65 прийомів громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 272 особи, в тому числі 107 осіб звернулись за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 165 осіб - до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

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

- проведено 146 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 62 інформаційних матеріали з питань надання БПД; 
- 103  клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
прийомів у 

діючих 
дистанційних 
пунктах/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 

34/107 65/165 10 146 103 62 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

7/14 6/11 2 22 12 6 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

2/6 15/47 2 12 7 1 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

7/19 6/13 2 16 22 0 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

2/4 11/22 1 16 8 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


