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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямами 

 
[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які 
стали або можуть стати жертвами насильства в сім'ї, Чернігівським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — 
Чернігівський МЦ) було забезпечено шляхом проведення роботи виїзних 
консультативних пунктів у:  

 * Замглайському дитячому будинку-
інтернаті для розумово-відсталих дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей-
сиріт, з захворюваннями шлунково-
кишкового тракту та серцево-судинної 
системи (19.10.2016); 
 * службі у справах дітей Ріпкинської 
районної державної адміністрації 
(02.12.2016); 
 * службі у справах дітей та сім'ї 

виконавчого комітету Славутицької міської ради (10.11.2016); 
 * службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 
(21.10.2016); 
 * службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації 
(30.11.2016); 
 * Чернігівській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів Чернігівської 
обласної ради (24.11.2016); 
 * Городнянській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів 
(05.12.2016). 
 

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

консультативних пунктів у: 
 * Соціально-психологічному центрі м. 
Славутича (10.11.2016); 

* центрі соціально – психологічної 
реабілітації постраждалим внаслідок АТО та 
особам, що перебувають в кризових станах - 
“Ресурс” (23.11.2016); 

* у Козелецькому відокремленому 
підрозділі громадської організації "ГРІМ” 
(09.12.2016); 

* у громадській організації «Укропи» 
(09.12.2016); 

* у громадській організації «Остерський жіночий рух «Довіра» 
(06.12.2016); 



* у Чернігівському військовому 
шпиталі (09.11.2016);  

* у Славутицькому міському 
військовому комісаріаті (15.12.2016); 

* у Городнянському районному 
військовому комісаріаті (16.12.2016). 

 
Також кожної першої та третьої 

середи місяця продовжує працювати 
кімната правової допомоги в Чернігівському обласному військовому 
комісаріаті. Так, працівниками Чернігівського МЦ надано правову допомогу 
військовослужбовцям та членам їх сімей на 6-и виїздах (05.10.2016, 19.10.2016, 
02.11.2016, 16.11.2016, 07.12.2016, 21.12.2016). 

 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для внутрішньо 

переміщених осіб було забезпечено шляхом проведення роботи виїзних 
консультативних пунктів у: 
 * Славутицькому міському центрі зайнятості (18.11.2016); 
 * Чернігівському міському центрі зайнятості (19.10.2016, 09.12.2016);  
 * Козелецькому районному центрі зайнятості (25.11.2016); 
 * Ріпкинському районному центрі зайнятості (16.12.2016). 

 
Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для інвалідів, осіб 

похилого віку, людей з особливими потребами було забезпечено шляхом 
проведення роботи виїзних консультативних пунктів у: 

* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Городнянської районної державної адміністрації 
(20.10.2016, 17.11.2016, 24.11.2016); 

* у загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі м. Славутич 
(12.10.2016); 
 * Чернігівській обласній організації Українського товариства глухих 
(13.12.2016, 22.12.2016); 
 * у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Деснянської районної у місті Чернігові ради (27.10.2016); 
 * Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних (21.10.2016); 
 * у Ріпкинському районному територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (16.11.2016); 
 * Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Славутич (17.11.2016); 
 * Чернігівському геріатричному пансіонаті (15.11.2016); 
 * у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Чернігівської районної державної адміністрації (18.11.2016); 
  * у територіальному центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Козелецького району (30.11.2016); 
 * у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Новозаводського району м. Чернігова (16.12.2016); 
 * Городнянській центральній районній лікарні (02.12.2016); 



 * Чернігівській виправній колонії управління ДптС України в 
Чернігівській області  (№ 44) (08.12.2016); 
 * Городнянському психоневрологічному інтернаті (15.12.2016). 

 
Розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги для населення, що 
проживає в сільській місцевості,  було 
забезпечено шляхом проведення роботи 
виїзних консультативних пунктів у: 
 * Остерській міській раді Козелецького 
району (18.10.2016); 
 * Мощенській сільській раді 
Городнянського району (18.10.2016); 
 * Олишівській селищній раді  

Чернігівського району (19.10.2016); 
 * Деснянській селищній об’єднаній територіальній громаді Козелецького 
району (20.10.2016); 
 * Патютинській сільській раді Козелецького району (28.10.2016); 
 * Поліській сільській раді Городнянського району (26.10.2016); 
 * Олексіївщинській сільській раді Козелецького району (10.11.2016); 
 * Мохначівській сільській раді Ріпкинського району (23.11.2016); 
 * Новояриловіцькій сільській раді Ріпкинського району (17.11.2016); 
 * Михайло-Коцюбинській селищній раді Чернігівського району 
(28.11.2016); 
 * Даницькій сільській раді Ріпкинського району (12.12.2016); 
 * Любецькій селищній раді 
Ріпкинського району (22.12.2016); 
 * Ріпкинській районній державній 
адміністрації (02.12.2016); 
 * Кіптівській сільській об'єднаній 
територіальній громаді Козелецького району 
(28.10.2016, 30.11.2016, 28.12.2016); 
 * Ріпкинській селищній раді  
Ріпкинського району (02.12.2016); 
 * Деснянській селищній об'єднаній 
територіальній громаді Козелецького району 
(20.10.2016); 
 * Славутицькій міській раді (10.11.2016); 
 * Автуницькій загальноосвітній школі (11.11.2016); 
 * Городнянській районній державній адміністрації (21.10.2016); 
 * Козелецькій районній державній адміністрації (30.11.2016); 
 * ДП “Городнянське лісове господарство” (29.12.2016). 
 
 Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» було забезпечено шляхом проведення 
роботи виїзного консультативного пункту у Чернігівському пункті тимчасового 



перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 
Україні ДМС України (29.11.2016).  

 
 Також з метою виконання Плану 
заходів з активізації надання безоплатної 
первинної правової допомоги за результатами 
оперативної наради в Міністерстві юстиції 
України 09.09.2016, у звітному періоді 
працівниками Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області, 
Головного територіального управління 
юстиції у Київській області та бюро правової 
допомоги, у приміщеннях бюро правової 
допомоги, проводились консультування громадян: 
 * спільно з працівниками відділів державної виконавчої служби 
(05.10.2016, 19.10.2016, 02.11.2016, 16.11.2016, 07.12.2016, 21.12.2016);  
 * спільно з працівниками відділів державної реєстрації актів  цивільного 
стану (12.10.2016, 26.10.2016, 03.11.2016, 09.11.2016, 23.11.2016, 14.12.2016, 
28.12.2016); 
 * спільно з працівниками відділу з питань нотаріату  Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області (11.11.2016, 
23.12.2016). 

 
 
З метою надання безоплатної 

правової допомоги для людей, 
позбавлених можливості пересування, за 
місцем їх перебування було проведено 
один виїзний прийом інваліда другої 
групи (23.12.2016). 

 
 
 
 

 
 
[1.2.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну 

досвідом між ними. 
 
Постійно проводились робочі зустрічі з адвокатами, що співпрацюють з 

Чернігівським МЦ, з метою обміну позитивним досвідом: 21.10.2016 (з 
Костянтином Серкіним, Андрієм Герасименком, Ольгою Кручек, Сергієм 
Гробком); 27.10.2016 (Тетяною Дроботущенко, Костянтином Сапоном, Андрієм 
Яковлевим); 23.11.2016 (з Ігором Остроносом, Оксаною Могілевець, Ольгою 
Святною), 12.12.2016 (з Олегом Костюком, Сергієм Дедіченком, Юрієм 
Слесаревим, Сергієм Гробком). 

 



[1.3.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад. 

 
З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні безоплатної 

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

 
З метою тісної співпраці та 

консолідації зусиль, спрямованих на 
сприяння наданню правової допомоги та 
юридичних соціальних послуг в 
інтересах осіб, які потребують 
безоплатної правової допомоги, а також 
з метою забезпечення їм доступу до 
правової допомоги, було укладено три 
меморандуми про співпрацю з 

Соціально-психологічним центром м. Славутич Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (10.11.2016); 
Чернігівським інститутом імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії 
управління персоналом (05.12.2016) та Козелецьким районним центром 
зайнятості (28.12.2016). 
 
 На виконання запланованих заходів, а також заходів, які  проводились в 
рамках Всеукраїнського тижня права щодо організації та проведення зустрічей, 
нарад, засідань, робочих груп, семінарів, тренінгів, «круглих столів», 
конференцій та інших заходів з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, установами, організаціями, а 
також участі в заходах партнерів Чернігівського МЦ:  
 * заступником начальника відділу «Славутицьке бюро правової допомоги» 
Чернігівського МЦ взято участь у засіданні комісії з питань захисту прав 
дитини виконавчого комітету Славутицької міської ради (06.10.2016); 
 * в приміщенні Городнянскої районної державної адміністрації за участю 
заступника начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги 
Чернігівського МЦ проведено круглий стіл  - зустріч  з родинами загиблих під 
час антитерористичної операції воїнів (06.10.2016); 
 * працівниками Чернігівського МЦ взято участь у семінарі на тему: «Захист 
прав шукачів притулку та біженців. Міжнародні та національні стандарти», що 
проводиться в рамках реалізації Пілотної ініціативи моніторингу реадмісії в 
Україні та Пакистані (MONITOR) громадською організацією “Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини” за участю старшого радника з 
правових питань Управління Верховного комісару ООН у справах біженців в 
Україні, представників Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області Захід проводиться, голови Ради 
адвокатів Чернігівської області  (25.10.2016); 



 * працівником Чернігівського МЦ взято участь у бізнес – форумі «Освіта – 
сучасний бізнес: стратегічне партнерство», який проводився Чернігівським 
національним технологічним університетом (01.11.2016); 
 * з метою інформування про права національних меншин групою фахівців 
(відділу “Городнянське бюро правової допомоги” Чернігівського МЦ,   
Городнянського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, 
управління соціального захисту населення Городнянської районної державної 
адміністрації та територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Городнянської районної державної адміністрації) здійснено 
виїзд до родин ромів, що мешкають у с. Альошинське Городнянського району 
(11.11.2016); 
 * працівниками Чернігівського МЦ взято участь у зустрічі з представниками 
Національної патрульної поліції та представниками громадських організацій       
м. Чернігова, які займаються вирішенням проблемних питань людей з 
інвалідністю,  ініційованою громадською організацією “МАРТ” (11.11.2016); 
 * директор Чернігівського МЦ взяв участь у «круглому столі», 
організованому  Управлінням реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, під час якого обговорювалися основні проблеми з якими 
зіштовхуються представники ромської національності (15.11.2016); 
 * працівником відділу “Городнянське бюро правової допомоги” 
Чернігівського МЦ проведено виступ перед депутатами міської ради та міським 
головою під час проведення засідання восьмої сесії сьомого скликання 
Городнянської міської ради (30.11.2016); 
 * директором Чернігівського МЦ проведено виступ на тему “Порядок та 
практика надання Skype-консультацій центрами безоплатної правової 
допомоги” на обласній Школі керівника, організованій Департаментом 
культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 
(23.11.2016); 
 * директором Чернігівського МЦ взято участь у презентації видань 
"Побратими" (книга 1) та "Відчайдухи" (книга 2), журналу "Військо України", 
яка проводилась Чернігівською обласною універсальною науковою бібліотекою 
ім. В.Г. Короленка (24.11.2016); 
 * керівником відділу “Козелецьке бюро правової допомоги” Чернігівського 
МЦ разом з представниками громадської організації “МАРТ” проведено 
презентацію виставки «Кожен має право знати свої права» та показ фільму в 
рамках XIII Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини Docudays UA для старшокласників  Козелецької гімназії №1 
(12.12.2016); 
 * директор Чернігівського МЦ взяв участь у міжнародній конференції        
«V Розумовські зустрічі», що проводилась на базі Чернігівського центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій, де були присутні  науковці у сфері державного управління та 
місцевого самоврядування з України та зарубіжжя, представники владних 
структур, вищих навчальних закладів (01.12.2016); 



 * працівниками Чернігівського МЦ, на базі Чернігівського центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій, проведено круглий стіл на тему “Правове вирішення проблемних 
питань соціально незахищених верств населення, учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб тощо” за участю 
Радника Міністра соціальної політики України з питань внутрішньо 
переміщених осіб в Чернігівській області, представників громадських 
організацій “Чернігівський громадський комітет захисту прав людини” та 
“МАРТ” (05.12.2016); 
 * працівником Чернігівського МЦ взято участь у круглому столі на тему 
«Чи є школа середовищем вільним від насильства?», що проводився 
громадською організацією “МАРТ” у Чернігівській обласній універсальній 
науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка на тему “Насильство в школі” 
(06.12.2016); 
 * працівником Чернігівського МЦ взято участь у прес-сніданку з 
правозахисниками, що проводився громадською організацією “МАРТ” спільно 
з громадською спілкою “Освітній дім прав людини в Чернігові" у рамках 
Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays 
UA у м. Чернігові (08.12.2016); 
 * працівниками Чернігівського МЦ взято участь у семінарі для працівників 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги Чернігівської області на тему: "Актуальні питання надання 
безоплатної правової допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО, бойових 
дій та членам їх сімей", що проводився громадською організацією 
“Чернігівський громадський комітет захисту прав людини” разом з 
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області (26.12.2016). 
 

Для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги населення 
регіону проведено робочі зустрічі та досягнуто домовленостей щодо подальшої 
співпраці з керівництвом:  

* Чернігівської міської громадської організації багатодітних сімей 
“Родина” (19.10.2016); 
 * Чернігівської міської громадської організації “Союз інвалідів від 
трудового каліцтва та професійного захворювання” (09.11.2016); 
 * Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Городнянської районної державної адміністрації (20.10.2016); 
 * Мощенської сільської ради Городнянського району (18.10.2016); 
 * загальноміського бібліотечно-інформаційного центру м. Славутич 
(12.10.2016); 

* Чернігівського кооперативного технікуму (18.10.2016); 
* державного навчального закладу № 5 “Джерельце” м. Славутич 

(20.10.2016); 
* Олишівської селищної ради  Чернігівського району (19.10.2016); 

 * Остерського коледжу будівництва та дізайну (12.10.2016); 



 * Ріпкинської гімназії (05.10.2016); 
 * Патютинської сільської ради Козелецького району (28.10.2016); 
 * Поліської сільської ради Городнянського району (26.10.2016); 
 * Славутицької філії Національного технологічного університету України “КПІ” 
(26.10.2016); 
 * Ріпкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (05.10.2016); 
 * Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (31.10.2016); 
 * Олексіївщинської сільської ради Козелецького району (10.11.2016); 
 * Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (01.11.2016); 
 * дошкільного навчального закладу “Сонечко” смт. Ріпки (10.11.2016) 
 * Автуницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городнянської 
районної ради Чернігівської області (11.11.2016); 
 * Соціально-психологічного центру м. Славутич Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 
(10.11.2016) 
 * Бутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської 
районної ради Чернігівської області (14.11.2016); 
 * Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Славутич (17.11.2016); 

 * Мохначівській сільській раді Ріпкинського 
району (23.11.2016); 
 * Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Козелецького району (30.11.2016); 
 * Козелецького технікуму ветеринарної 
медицини Білоцерківського національного аграрного 
університету (08.12.2016); 
 * дошкільного навчального закладу № 6 м. Славутич 
(08.12.2016); 
 * Даницької сільської ради Ріпкинського району 
(12.12.2016); 
 * Чернігівської міської лікарні № 1 (16.12.2016); 
 * Державного закладу “Спеціалізована медико-
санітарна частина № 5”                   м. Славутич (20.12.2016). 
 

Також досягнуто домовленостей про співпрацю з 
керівництвом:  

 
 * Управління патрульної поліції у м. Чернігові (11.11.2016); 
 * Чернігівського інституту імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії 
управління персоналом (01.12.2016); 
 * Новояриловицької сільської ради Ріпкинського району (17.11.2016). 
    

Крім того, під час  під час проведення заходів,  які  проводились в рамках 
Всеукраїнського тижня права, досягнуто домовленостей про співпрацю з 
керівництвом:  

* Козелецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (07.12.2016); 
* Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 (07.12.2016); 



* Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 (06.12.2016); 
* Чернігівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ  ступенів № 13 (06.12.2016); 
* Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 (06.12.2016); 
* Чернігівського базового медичного коледжу (09.12.2016); 
* Чернігівського слідчого ізолятору (06.12.2016); 
* Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (07.12.2016). 
 

Надано методичну допомогу органам 
місцевого самоврядування з метою 
удосконалення організації надання ними 
безоплатної первинної правової допомоги: 
Мощенській сільській раді Городнянського 
району (18.10.2016); Поліській сільській раді 
Городнянського району (26.10.2016); 
Олексіївщинській сільській раді Козелецького 
району (10.11.2016); Патютинській сільській 
раді Козелецького району (28.10.2016); 

Новояриловицькій сільській раді Ріпкинського району (17.11.2016); 
Городнянській міській раді (30.11.2016). 

 
Налагоджено співпрацю з установами-провайдерами щодо безоплатної 

правової допомоги, а саме з:  
 * Олексіївщинською сільською радою Козелецького району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 

* Остерською міською радою Козелецького району (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 
 * Мощенською сільською радою Городнянського району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 
 * Олишівською селищною радою Чернігівського району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 
 * Патютинською сільською радою Козелецького району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 
 * Поліською сільською радою Городнянського району (розпочато роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 
 * Олексіївщинською сільською радою Козелецького району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 
 * Новояриловіцькою сільською радою Ріпкинського району (розпочато 
роботу мобільного консультаційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги); 



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

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

* Соціально-психологічним центром м. Славутич Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

 
Продовжено фомування мережі параюристів. Свою готовність до 

активної співпраці з Чернігівським МЦ висловив Чернігівський інститут імені 
Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом. 

 
Продовжується участь Чернігівського МЦ у проектній діяльності 

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

Спільно з представниками Чернігівського громадського комітету захисту 
прав людини:  

* проведено семінар на тему: «Захист прав шукачів притулку та біженців. 
Міжнародні та національні стандарти», що проводиться в рамках реалізації 
Пілотної ініціативи моніторингу реадмісії в Україні та Пакистані (MONITOR)  
(25.10.2016); 

* проведено круглий стіл на тему “Правове вирішення проблемних 
питань соціально незахищених верств населення, учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб тощо” на базі 
Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій (05.12.2016); 

* взято участь у семінарі для працівників місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги 
Чернігівської області на тему: "Актуальні питання надання безоплатної 
правової допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО, бойових дій та 
членам їх сімей", що проводився громадською організацією “Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини” разом з Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
(26.12.2016). 

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

БВПД. 
  
Забезпечено участь працівників бюро правової допомоги у семінарах-

стажуваннях, яке організоване Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області спільно з Головним 
територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області відповідно до 
затвердженого плану.  

Забезпечено участь працівників Чернігівського МЦ в тренінгу для 



працівників Бюро по роботі зі ЗМІ та написанню статей, що проводився 
заступником начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (26.12.2016). 

Забезпечено функціювання та актуалізація інформаційного ресурсу: події  
Чернігівського МЦ щотижнево висвітлюються на сторінці  Facebook. 

 
[1.5.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру 

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

правову допомогу розроблено та забезпечено виготовлення візиток та 
інформаційних флаєрів для Городнянського, Козелецького, Ріпкинського та 
Славутицького бюро правової допомоги  (03.10.2016). 

Відділом “Славутицьке бюро правової допомоги” Чернігівського МЦ з 
метою розповсюдження серед відвідувачів для органів місцевого 
самоврядування було розроблено Порядок спадкування майна за законом 
(20.12.2016). 

 
В актуальному стані підтримується Реєстр суб'єктів надання БППД та 

установ, з якими Чернігівським МЦ налагоджено співпрацю (додаються нові 
дані щодо партнерів та коригується інформація щодо контактів, відповідальних 
та/або контактних осіб партнерів в разі внесення змін). 

 
Двічі на місяць проводиться надання безоплатної правової допомоги в он-

лайн режимі на базі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені В.Г. Короленка (13.10.2016, 27.10.2016, 10.11.2016, 24.11.2016, 08.12.2016, 
22.12.2016). 

 
З метою поширення інформації щодо реалізації права на безоплатну 

вторинну правову допомогу залучено партнерів до розповсюдження інформації 
про реалізацію права на безоплатну вторинну правову допомогу:  
 
 * Козелецькою райдержадміністрацією на офіційній сторінці в мережі 
інтернет нерідко висвітлюються події відділу “Козелецьке бюро правової 
допомоги” Чернігівського МЦ; 
 * під час проведення  Всеукраїнського тижня права разом з громадською 
організацією “МАРТ” активно поширювались друковані інформаційні 
матеріали Чернігівського МЦ. 
 

З метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості 
населення (правопросвітництва) організовано та проведено наступні тематичні 
заходи: 
 проведено тематичні семінари, лекції у 
 * у державному навчальному закладі № 5 “Джерельце” м. Славутич 
(20.10.2016); 



 * Остерському коледжі будівництва та 
дизайну (12.10.2016); 
 * Ріпкинській гімназії (05.10.2016); 
 * Територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Городнянської районної державної 
адміністрації (20.10.2016); 
 * Чернігівському кооперативному технікумі 
(18.10.2016); 
 * Славутицькій філії Національного 
технологічного університету України “КПІ” (26.10.2016); 
 * Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Козелецького району (20.10.2016); 

* Ріпкинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 (05.10.2016); 
*  Городнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 (31.10.2016); 
* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Деснянської районної у м. Чернігові ради (27.10.2016); 
* Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 (01.11.2016); 
* дошкільному навчальному закладі “Сонечко” смт. Ріпки (10.11.2016); 
* Автуницькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Городнянської 

районної ради Чернігівської області (11.11.2016); 
* Бутівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Городнянської районної 

ради Чернігівської області (14.11.2016); 
* Чернігівському обласному 

військовому комісаріаті (16.11.2016); 
* Центрі соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів м. Славутич (17.11.2016); 
* Славутицькому міському центрі 

зайнятості (18.11.2016); 
* Ріпкинській центральній районній 

лікарні (18.11.2016); 
* Ріпкинському районному 

територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) (16.11.2016); 
* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Чернігівської районної державної адміністрації (18.11.2016); 
* Козелецькій центральній районній лікарні (30.11.2016); 
* Городнянському районному центрі зайнятості (23.11.2016); 
* Городнянській центральній районній лікарні (02.12.2016); 
* дошкільному навчальному закладі № 6 м. Славутич (08.12.2016); 
* Козелецького технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського 

національного аграрного університету (08.12.2016); 
* Чернігівській міській лікарні № 1 (16.12.2016); 



* Чернігівській міській центральній 
бібліотеці імені М.М. Коцюбинського 
(09.12.2016); 

* Територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Новозаводського 
району м. Чернігова (16.12.2016); 

* Городнянському 
психоневрологічному інтернаті 
(15.12.2016); 

* Ріпкинському районному центрі зайнятості (16.12.2016); 
* Козелецькому районному центрі зайнятості (25.11.2016); 
* Державному закладі “Спеціалізована медико-санітарна частина № 5”                  

м. Славутич (20.12.2016). 
Крім того: 
* працівником відділу «Городнянське бюро правової допомоги»  

Чернігівського МЦ проведено тематичний семінар та прийом осіб, які 
перебувають на обліку в Городнянському районному  центрі зайнятості 
(23.11.2016); 

 * проведено семінар для осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку 
як безробітні в Козелецькому районному центрі зайнятості  за участю 
начальника відділу з питань призначення, перерахунку та виплат пенсій 
Управління ПФУ в Козелецькому району, заступника начальника відділу 
“Козелецьке бюро правової допомоги” та заступника начальника відділу 
правової інформації та консультацій Чернігівського МЦ (30.11.2016). 

Також в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права: 
* у навчальних закладах, закладах культури проведено виступи 

інформаційного, освітнього та виховного характеру у: 
 - Бутівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Городнянської районної 
ради на тему «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх»; 
 - Городнянській  спеціальній  загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на тему 

«Чи знаєш ти свої права»; 
 - Городнянській центральній районній 
бібліотеці перед трудовим колективом на 
тему «Оформлення спадщини»; 
 - Козелецькому технікумі ветеринарної 
медицини Білоцерківського національного 
аграрного університету та Козелецькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 на 
тему “Права людини”;  
 - Козелецькій центральній районній 
бібліотеці перед трудовим колективом на 

тему “Права та обов'язки людини”;  
 - ДНЗ № 6 м. Славутич на тему «Право очима дитини»; 
 - загальноосвітній школі № 3 м. Славутич на тему: «Права людини»; 
 - загальноміському інформаційно-бібліотечному центрі для учнів 
загальноосвітніх шкіл м. Славутич на тему: «Молодь за права людини»; 



 - Чернігівському кооперативному технікумі на тему “Правила і закони у 
твоєму житті”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 на тему «Чи знаєш 
ти свої права?”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 на тему «Права 
дитини”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10 на тему «Права та 
обов'язки неповнолітніх”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі  І-ІІІ  ступенів № 13 на тему «Права і 
обов'язки дитини в родині, в школі, в суспільстві”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20 на тему «Я і мої 
права”; 
 - Чернігівській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів на тему “Що 
ти знаєш про свої права та обов'язки?”; 
 - Чернігівському базовому медичному коледжі на тему “Права пацієнта та 
медичного працівника”; 
- - Ріпкинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2  на тему “Права дітей 
та зміни у законодавстві стосовно отримання паспортів”; 
  - Ріпкинській гімназії на тему “Права дітей та зміни у законодавстві 
стосовно отримання паспортів”; 
- Ріпкинській районній бібліотеці для дорослих  на тему “Права осіб, які 
знаходяться під юрисдикцією України”; 
 * проведено “День відкритих дверей” з екскурсією для учнів навчальних 
закладів у Славутицькому, Городнянському та Козелецькому бюро правової 
допомоги; 
 * проведено лекції на тему “Способи реалізації прав осіб, звільнених від 
відбування покарання” для осіб, що відбувають покарання в жіночій 
Чернігівській виправній колонії № 44 та Чернігівському слідчому ізоляторі. 

 
[1.6.] Взаємодія із засобами масової інформації. 
  
З метою ознайомлення засобів масової інформації з діяльністю 

Чернігівського МЦ та з нагоди відзначення Всеукраїнського тижня права 
директор Чернігівського МЦ дав інтерв'ю Чернігівській міській газеті 
“Чернігівські відомості”; Чернігівській районній газеті “Наш край” та Інтернет-
виданню “Портал новостей В Чернигове info” (09.12.2016). 

Директор Чернігівського МЦ взяв участь у репортажі  “До професійного 
свята відзнаки міської та обласної влади, а також управління юстиції отримали 
юристи, які щодня працюють на правовому полі і слідкують за дотриманням 
законів на території Чернігівської області” телеканалу “Новий Чернігів” 
(08.10.2016) та репортажі “8-го жовтня традиційно відзначаємо День юриста” 
телебачення “Сівер Центр” (08.10.2016), а також виступив на обласному радіо 
на тему “Як отримати особі з інвалідністю безоплатну вторинну правову 
допомогу” (27.12.2016). 

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



* Чернігівського обласного щотижневика "Вiсник Ч" (24.11.2016); 
* Інтернет-видання “Портал новостей В Чернигове info” (09.12.2016).  
 
Для ознайомлення засобів масової інформації з роботою Чернігівського 

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

 
Забезпечено опублікування наступних статей у друкованих засобах 

масової інформації:  
08.10.2016 — опубліковано статтю «Почути одне одного» в газеті 

“Новини Городнянщини”;  
13.10.2016 — опубліковано статтю "Безоплатні послуги юристів” в газеті 

“Теледень Славутич”;  
22.10.2016 — опубліковано статтю "Ріпкинське бюро правової допомоги 

Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги” в газеті “Життя Полісся”;  

29.10.2016 - опубліковано статтю "До уваги громадян!” в газеті “Новини 
Городнянщини”;  

31.10.2016 - опубліковано статтю "До уваги славутичан”  в 
інформбюлетні Славутицького виконкому “Комфорт”; 

10.11.2016 - опубліковано статтю “Чому можете втратити житло?” 
Чернігівській районній газеті “Наш край”;  

10.12.2016 - опубліковано статтю «Тут вам нададуть юридичну 
консультацію і можуть надати безплатного адвоката» в газеті “Новини 
Городнянщини”. 

 
Періодично готувались для розміщення на сайті Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
статті про роботу Чернігівського МЦ. Статті розміщено 26.10.2016, 15.11.2016, 
04.12.2016, 09.12.2016, 14.12.2016, 19.12.2016. 

 
Забезпечено опублікування наступних статей у електронних засобах 

масової інформації:  
03.10.2016 — розміщено статтю “Юридичні консультації у 

Чернігівському військовому госпіталі” на офіційному сайті громадської 
організації “МАРТ”; 

06.10.2016 — розміщено статтю “Правова допомога для воїнів” 
регіональною інформаційною агенцією “Час Чернігівський”;  

07.10.2016 - розміщено статтю "Нарада в райдержадміністрації зі сім’ями, 
учасники яких загинули в АТО” на  офіційному сайті Городнянської 
райдержадміністрації; 

12.10.2016 - розміщено статтю "Славутицьке бюро правової допомоги  
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги, що знаходиться за адресою...” на офіційному сайті 
Славутицької міської ради; 



18.10.2016 — розміщене оголошення про прийом громадян на офіційному 
сайті Деснянської селищної об’єднаної територіальної громади Козелецького 
району; 

19.10.2016 — на Козелецькому соціально-інформаційному інтернет-
порталі розміщене оголошення “З 1 вересня 2016 року на Чернігівщині 
запрацювали 19 бюро правової допомоги”; 

19.10.2016, 16.12.2016 — на інтернет-ресурсі “Славутич: доска 
объявлений” розміщене оголошення “З 1 вересня 2016 року на Чернігівщині 
запрацювали 19 бюро правової допомоги”; 

19.10.2016 — на сайті громади смт Ріпки розміщене оголошення “З 1 
вересня 2016 року на Чернігівщині запрацювали 19 бюро правової допомоги”; 

23.10.2016 - розміщено статтю “Право на житло можна втратити, якщо не 
мешкаєш в ньому тривалий термін” в електронному журналі “Суспільний 
кореспондент”; 

23.10.2016 - розміщено статтю “Коли особа втрачає право на житло. Що 
треба знати” в інтернет-виданні “Спецкор”;  

23.10.2016 - розміщено статтю “Довго не проживаєш в своєму 
помешканні? Житло можна втратити” в інтернет-газеті “Біла хата”; 

25.10.2016 — розміщено статтю “Надавачі правової допомоги 
Чернігівщини підвищують навички в сфері захисту прав біженців та шукачів 
притулку” на офіційному сайті громадської організації “Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини”; 

07.11.2016 - розміщене оголошення про прийом громадян на офіційному 
сайті Славутицької міської ради;  

28.11.2016 - розміщене оголошення “Скористайтесь послугами бюро 
правової допомоги” на Городнянському інформаційному порталі “Городня.net”; 

28.11.2016 - розміщене оголошення “Скористайтесь послугами бюро 
правової допомоги” на Козелецькому соціально-інформаційному інтернет-
порталі “КOZELETSLIFE.com”; 

28.11.2016 - розміщене оголошення “Скористайтесь послугами бюро 
правової допомоги” на порталі безкоштовних оголошень «mistaua.com»         
смт Ріпки;  

28.11.2016 - розміщене оголошення “Скористайтесь послугами 
Славутицького бюро правової допомоги” на міському порталі 
“SLAVUTICH.CN.UA”; 

13.12.2016 - розміщено статтю “Свої двері МАRTу розкрила Козелецька 
гімназія № 1” на офіційному сайті громадської організації “МАРТ”; 

19.12.2016 - розміщено статтю “Система бесплатной правовой помощи в 
действии” на порталі новин “В Чернигове info”;  

23.12.2016 - розміщено статтю “Внесено зміни до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу»” в електронному журналі “Суспільний 
кореспондент”; 

23.12.2016 - розміщено статтю “Незахищені суспільні групи отримають 
доступ до важливих баз даних” в інтернет-газеті “Біла хата”; 



 23.12.2016 - розміщено статтю “Найбільш незахищені суспільні групи 
отримають доступ до БПД: внесено зміни до ЗУ «Про безоплатну правову 
допомогу»” в інтернет-виданні “Спецкор”;  

26.12.2016  - розміщено статтю “Працівники місцевих центрів з надання 
БВПД Чернігівської області розглянули актуальні питання надання правової 
допомоги учасникам АТО” на офіційному сайті громадської організації 
“Чернігівський громадський комітет захисту прав людини”. 

 
 Також на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області постійно розміщується інформація про заходи, в яких 
брали участь працівники Чернігівського МЦ (18.10.2016, 19.10.2016, 
20.10.2016, 21.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 
15.11.2016, 16.11.2016, 23.12.2016). 
 Крім того, інформація Чернігівського МЦ дублюється і на деяких офіційних 
сторінках зазначених установ у мережі “Facebook”. 
  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 1 жовтня по 31 грудня 2016 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД  було опрацьовано 1517 звернень клієнтів, що 
звернулися по правову допомогу (з них звернень нових клієнтів — 1165). 

У звітному періоді було зареєстровано 120 звернень осіб, котрі 
відносяться до вразливих категорій та відповідним чином підтвердили таку 
належність. 

Найбільше звернень було зареєстровано від інвалідів 48 (3,2%). Крім того, 
від  малозабезпечених осіб зареєстровано 30 звернень (2,0%), від осіб щодо 
яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому 
порядку – 17 (1,1%), від осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” - 15 звернень (1,0 %), 
від осіб на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту» - 10 (0,7%). 

 
Діаграма 1. Розподіл клієнтів за категорією осіб 

 
У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 1165 нових 

клієнтів. З них: 496 чоловіків (42,6%) та 669 жінок (57,4%). 
 

 
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося  1165 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 2 (0,2%), від 18 до 35 років включно 
— 280 (24,0%), від 35 до 60 років включно — 604 (51,8%), понад 60 років — 
279 (23,9%). 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

 
У звітному періоді клієнти зверталися з питань: соціального забезпечення 

271 (17,9%), з інших питань (наприклад, цивільних процесуальних, 
кримінальних процесуальних та ін.) - 242 (16,0%), спадкового 188 (12,4%), 
трудового (135) 8,9%, сімейного 129 (8,5%), договірного 119 (7,8%), іншого 
цивільного 116 (7,6%), житлового 92 (6,1%), земельного 87 (5,7%), з питань 
виконання судових рішень 73 (4,8%), адміністративного права 57 (3,8%), з 
медичних питань 8 (0,5%). 

 
 

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

 
 

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

- здійснено 35 виїздів мобільних пунктів та 25 разів забезпечено 
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діяльність 14 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 128 осіб, в тому числі 78 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 50 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

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

- опрацьовано 479  актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
- проведено 58  правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 26 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
- надано  10  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 
 

Крім цього, місцевим центром за звітний період було: 
* здійснено 35 виїздів мобільних пунктів та 24 рази забезпечено 

діяльність 14 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС, яким 

надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 
співпрацю 

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

27/78 11/16 5/11 42 10 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

11/25 2/2 2/3 12 2 

3 Відділ “Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

6/23 4/7 2/4 10 0 

4 Відділ “Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

6/21 2/4 1/3 9 2 

5 Відділ 
“Славутицьке бюро 
правової допомоги” 

4/9 3/3 0/1 11 6 

 

 


	* службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації (21.10.2016);
	* службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації (30.11.2016);
	* Козелецькому районному центрі зайнятості (25.11.2016);
	* Ріпкинському районному центрі зайнятості (16.12.2016).
	* Чернігівського інституту імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом (01.12.2016);
	* Новояриловицької сільської ради Ріпкинського району (17.11.2016).
	* Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козелецького району (20.10.2016);
	23.12.2016 - розміщено статтю “Найбільш незахищені суспільні групи отримають доступ до БПД: внесено зміни до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»” в інтернет-виданні “Спецкор”;


