
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання річного плану діяльності Ніжинського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
на 2019 рік у III кварталі 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окре-

мим 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 ме-
реж системи БПД 

[1.3] Децентралізація системи БПД 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпе-

чення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окре-

мим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових мо-
жливостей територіальних громад 

Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 
спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; зміс-
ту основних реформ, що проводяться Урядом України 

 
З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, насам-
перед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах 
територіальної юрисдикції МЦ та формування, відповідно, «карти правових пот-
реб» відділами Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомоги систе-
матично проводиться узагальнення правових питань, з якими звертаються клієн-
ти. 

З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобі-
гання безробіттю, а  також на виконання Меморандуму про співпрацю між Коор-
динаційним центром з надання правової допомоги та Державною службою за-
йнятості,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допо-
моги у районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Бобровиць-
кого, Срібнянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцького, 
Носівського, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  11 правопросві-
тницьких заходи,  а саме: 

 
04.07.2019р.  проведено семінар «Легальна зайнятість» та «Гендерна рівність» для 
осіб , щоперебувають на обліку  у Варвинському районному центрі зайнятості; 
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11.07.2019 р. спільно із представниками Управління Державної праці в Чернігів-
ській області  проведений семінар "Легальна зайнятість» у Прилуцькій міськра-
йонній філії Чернігівського обласного центру зайнятості; 

 
 
18.07.2019 р.  проведено семінар «Лега-
льна зайнятість»  для осіб, що перебува-
ють на облікуу відділі сприяння зайнято-
сті в Талалаївському районі Срібнянсько-
го районного центру зайнятості ; 
 
23.07.2019 р.  проведено семі-
нар«Аліменти. Відповідальність за не-
сплату аліментів» для осіб, що перебува-

ють на обліку у  Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості ; 
 
23.07.2019 р. проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку  у Ічнянсь-

кому районному центрі зайнятостідо 
Всесвітнього дня протидії торгівлі 
людьми ; 
 
31.07.2019р.  проведено семі-
нар«Відповідальне батьківство», «Че-
сна платіжка», «Легальна зайнятість. 
Торгівля людьми»для осіб, що пере-
бувають на обліку 
у Бобровицькому відділі Носівського 
районного центру зайнятості; 
 

31.07.2019р. з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з торгівлею людь-
ми у Борзнянській районній філії обласного центру зайнятості проведений тема-
тичний семінар заучасті представників  сектору у справах молоді та спорту РДА, 
фахівців  із соціальної роботи РЦСССДМ; 
 
06.08.2019 р. проведено семінар уВарвинськомурайонному центрі зайнятості на 
тему: «Легальна зайнятість населення», « Протидія торгівлі людьми»; 

20.08.2019 р. проведено семінар«Аліменти. Відповідальність за несплату алімен-
тів» для осіб, що перебувають на обліку у  Прилуцькій міськрайонній філії Черні-
гівського обласного  центру  зайнятості ; 
 

28.08.2019 р.проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку у Ічнянсь-
комурайонному центрі зайнятості на тему :«Порядок поновлення на роботі у разі 
незаконного звільнення»; 
 



12.09.2019 р. проведено семінар уВарвинському районному центрі зайнятості на 
тему: «Легальна зайнятість населення», « Протидія торгівлі людьми». 
 

Протягом звітного періоду з метою запобігання випадкам домашнього на-
сильства працівникамиНіжинського МЦ проведено   правопросвітницький захід:  

 
14.08.2019 р.проведена нарада «Соці-
альна адаптація осіб, які стали жерт-
вою домашнього насильства» спільно-
із старшим інспектором Костенецьким 
В.М. Варвинської районної Філії Дер-
жавної утанови «Центру пробації», 
дільничим Борсуком Ю.М. Варвинсь-
кого відділення поліції ГУНП в Черні-
гівській області, начальником Варвин-
ського районного центру соціальних 
служб для сімї, дітей та молоді Козло-

вою Т.П. та іншими фахівцями . 
 

Окрім того, з метою проведення правопросвітницькихзахо-
дів,спрямованихна запобігання дискримінації, працівниками центру проводять-
ся заходи  щодо організації спільних дій по превенції злочинності,запобіганню 
насильству в сім’ї : 

 
09.09.2019 р. проведено робочу зустріч із старшим виконавцем державної вико-
навчої служби Гончаровою Н.Г., старшим інспектором Костенецьким В.М. Вар-
винського районного центру з питань пробації  та суб’єктамипробаціїщодо захис-
ту  прав дітей та протидіядомашньмунасильству. 

 
 
Протягом звітного періоду працівниками Ніжинського МЦ   проведено 4 

правопросвітницькі  заходи,  спрямовані на запобігання злочинності: 
 

01.07.2019р.проведено  захід для осіб, що перебувають на обліку  уБобровицько-
му районному секторі  філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області на тему: 
«Прийняття спадщини»; 
 
 
27.08.2019 р. проведено  захід для осіб, що перебувають на обліку  у Бобровиць-
кому районному секторі  філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області ;  
 
30.07.2019 р.проведено робочу зустріч зі старшим інспектором Прилуцького  
міськрайонного відділення  філії  ДУ «Центр пробації» в  Чернігівській області  
Біловською Тетяною щодо організації спільних дій по превенції злочиннос-
ті,запобіганню насильству в сім’ї; 
 



23.08. 2019р. проведено  захід для осіб, що перебувають на обліку  уТалалаїсько-
му районному секторіДержавної установи «Центр пробації», на тему “Конститу-
ційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина”. 
 

Протягом III кварталу 2019 року було проведено 15 правопросвітницьких 
заходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законо-
давстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забез-
печення: 

 
03.07.2019р. участь у засіданні круглого столу «Онлайн  Будинок  юстиції- он-
лайн-сервіси електронного  урядування», «Захищай  свої права разом з мінюстом» 
за участі представників Прилуцького  міськрайонного відділення  філії  ДУ 
«Центр пробації» в  Чернігівській області  , Прилуцького  міськрайонного відділу  
державної  реєстрації актів цивільного стану  ГТУЮ  ; 

 
 
10.07.2019р.  проведено  зустріч із колективом Бахмацької міської бібліотеки що-
до  новел у законодавстві, а також подальшої співпраці та проведенні спільних 
правопросвітницьких заходів; 

30.07.2019р. проведено  зустріч із колективом  Пенсійного фонду у м. Бобровиця. 
Тема виступу «Чесна платіжка» та «Протидія торгівлі людьми»; 

30.07.2019 р. проведено  зустріч із колективом Прилуцького районного центру 
соціальних служб для сім’ї,  дітей щодо протидії торгівлі людьми; 

30.07.2019р. проведена зустріч із підопічними Прилуцького територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно із пред-
ставниками  Прилуцького міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ в Чернігівській об-
ласті та  державним нотаріусом; 



07.08. 2019р. проведена зустріч із керівником та колективом  Управління статис-
тики у Прилуцькому районі Головного управління статистики у Чернігівській об-

ласті; 

 

21.08. 2019р.  зустрілися із педагогічним 
колективом Чернецької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Талалаївського району; 

22.08.2019 р. проведено зустріч –лекцію 
з працівниками Управління Державної 
казначейської служби України у Сріб-
нянському районі; 

23.08.2019р.проведено робочу зустріч із 
працівниками Бобровицького районного відділу державної реєстрації актів циві-
льного стану; 

23.08. 2019р.проведено робочу зустріч із колективом  Прилуцьким міськрайонним 
відділом державної виконавчої служби  щодо  взаємодії та налагодження співпра-
ці; 

23.08. 2019р.проведено робочу зустріч із колективом  з Прилуцьким міськрайон-
ним відділом державної реєстрації актів цивільного станущодо  взаємодії та нала-

годження співпраці; 

 

30.08.2019р.спільноіз начальником 
Ічнянського районного відділу ДРАЦС 
ГТУЮ у ЧернігівськійобластіОленою 
Смоляр  проведено робочузустрічізко-
лективомвідділустатистики в Ічнянсько-
мурайоні; 

11.08. 2019р. проведено робочу зустріч 
із колективом Ічнянського підрозділу 
Ніжинського відділення УВД Фонду со-

ціального страхування України в Чернігівській області щодо новел у законодавст-
ві; 

25.09.2019р.проведено семінар для працівників Бобровицького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді натему: «Чесна платіжка» та «Поря-
док отримання електронного цифрового підпису»; 

25.09.2019р.  проведено  семінар для працівників відділу сприяння зайнятості в 
Талалаївському районі Срібнянської районної філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості. 

 
 



Проведено  правопросвітницький семінар із найактуальніших питань життя 
громад, із залученням партнерів з числа громадських організацій, державних 
установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого самовряду-
вання.  18.07.2019р.  у приміщенні Бобровицької районної державної адміністрації 
для працівників Фінансового відділу  на  тем: «Чесна платіжка» та «Поділ майна 
подружжя».  

 
За окремим графіком Мін’юсту постійно проводяться  інформаційно-

просвітницькі заходи «ЯМП» серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційного друкованих та електронних матеріа-
лів(зокрема, буклетів, бюлетенів, брошур) на правову тематику відповідно до ін-
тересів цільової аудиторії. Протягом звітного періоду відбулися 5заходів: 

 
26.07. 2019р. очільник юстиції Чернігівщини Олег Трейтяк та  керівник Управлін-
ня державної реєстрації В’ячеслав Хардіков провели інформаційні заходи в рам-
ках правопросвітницьких кампаній в Талалаївській селищній раді та Талалаївській 
центральної районної лікарні. В даних заходах взяли участь і працівники Талала-
ївського бюро правової допомоги. 

 
26.07.2019 спільно з начальником юстиції Чернігівщини Олегом Трейтяком, кері-
вником Управління державної реєстрації В’ячеславом Хардіковим  було проведе-
но інформаційні заходи в межахправопросвітницьких кампаній проекту  ЯМП: 
спільне консультування громадян з питань спадкового, трудового та пенсійного 
законодавства та зустріч з трудовим колективом Срібнянської РДА.  
 
08.08.2019р. в рамках спільних заходів запланованих з мінюстом відбулася  спіль-
на робоча зустріч з представниками відділу ЦНАП Прилуцької міської ради нача-
льником відділу адміністративних послуг  Прилуцької міської ради Дурдас С.М., 
начальником ГТУЮ в Чернігівській області  Третяка Олега, заступником началь-
ника ГТУЮ з питань державної реєстрації в Чернігівській області Хардікова 
В`ячеслава 



 
 
11.09. 2019 р. у приміщенні Ніжинського місцевого центру з надання БВПД   спі-
льно із  начальником  Головного територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області    ОлегомТрейтяком, начальником Управління державної реєстрації  
В’ячеславомХардіковим , директоромНіжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги  ВолодимиромБригинцем  відбулися 
інформаційні заходи  та   прийом громадян м. Ніжина . 

26.09. 2019р. у  м. Борзна відбувся інформаційний захід за участю  
керівника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській  
області Олега Трейтяка. 
 

 
Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів на-

дання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги 
з метою удосконалення надання ними БПД 

 
Для забезпечення розвитку  мережі партнерів та незалежних провайдерів 

надання БПД, а також  надання їм методичної допомоги для удосконалення на-
дання БПД Ніжинський місцевий центр та бюро правової допомоги протягом зві-
тного періоду налагоджували співпрацю із провайдерами БПД, проводили зустрі-
чі, наради , приймали участь у спільних заходах. 



 
Так, з метою підвищення рівня правової обізнаності та забезпечення доступу до 
безоплатної правової допомоги,   депутатами  Лосинівської селищної ради  на за-
сіданні 31 (позачергової) сесії прийнята Програма надання безоплатної правової 
допомоги населенню  Лосинівської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 
2020 роки (24.07. 2019р. );  депутатами  Бахмацької районної ради VII скликання 
на засіданні 21 сесії  прийнята Програма правової освіти та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Бахмацького району 
 

Окрім того, органам місцевого самоврядування  11 рази була надана мето-
дична допомога: 

 
05.07.2019р. проведена робоча зустріч із заступником голови Бахмацької райдер-
жадміністрації  Галиною Рибальченко, на якій домовлено про розробку Програми 
з надання правової допомоги жителям Бахмацького району; 

09.07.2019р.проведена зустріч із головою Ніжинської районної ради БузуномО.В. 
щодо участи у семінарах для голів сільських та селещних рад  з метою надання 
методичної допомоги та удосконалення надання ними БПД; 

23.07.2019р. участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей  уВарвинській селищ-
ній раді; 
 
31.07.2019р. участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей  уВарвинській селищ-
ній раді; 
 
05.08.2019р. проведено робочу зустріч з секретарем Крупичпільської сільської 
ради Ічнянського району  щодо надання методичної допомоги та удосконалення 

надання ними БПД; 

 

13.08.2019 р. участь у засіданнях   постійних комісій 
Бахмацької районної ради  під час підготовки до 21 
сесії районної ради VII скликання , зокрема,  засі-
дання районної ради постійної комісії з питань гу-



манітарної та соціальної сфери, де розглянуто питання затвердження Програми 
правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Бахмацько-
го району в 2019 році; 
 
05.09.2019р. участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей  уВарвинській селищ-
ній раді; 

10.08.2019р. надано методичні рекомендації працівникам Горбачівськогостарос-
тинськогоокругуБобровицького району; 

 
25.09.2019р. участь у Координаційної ради з гендерних питань, проблем сім’ї, за-
побігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі, тор-
гівлі людьми  при виконавчому комітеті  Ніжинської міської ради 

 

Невід’ємною складовою розвитку мережі партнерів є організація та участь у 
спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах) за 
участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, уста-
нов та організацій, що відбулися у Бахмацькому, Бобровицькому, Носівському, 
Ніжинському,  Прилуцькому районах, усього 5 заходів: 

 
30.07.2019р. участь у засіданні за круглим столом щодо обговорення найактуаль-
ніших питань, з якими завертаються мешканці Бахмацького району за участі  ад-
вокат системи БПД  Володимира  Кухти; 

31.07.2019р.проведено зустріч із колективом Бобровицького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Тема виступу «Відповідальне бать-
ківство», «Чесна платіжка», «Проти дій торгівлі людьми»; 



 
26.07.2019 р. в межах Всеукраїнської право просвітницької кампанії   «Відповіда-
льне батьківство» та «Чесна платіжка » проведена  зустріч із фахівцями  соціаль-
ної роботи Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Носівської міської 
ради; 

12.09. 2019р.в рамках програми «Відповідальне  батьківство» з метою налаго-
дження співпраці проведено зустріч із колективом  Прилуцького міськрайонного 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану; 

26.09. 2019р. участь у засіданні  круглого столу з питань протидії торгівлі людьми, 
що відбувся у приміщенні Ніжинської міської ради . 

 
Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ та бюро провели  

18 робочі зустрічіта нарадиіз партнерами по обговоренню результатів роботи та 
напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів: 

04.07.2019р. відбулася робоча зустріч із головним спеціалістом відділу ведення 
Державного реєстру виборців апарату Талалаївської районної державної адмініст-

рації Ярославом Карпенко щодо 
подальшої співпраці та переадреса-
ції клієнтів; 
 

05.07.2019 р.відбулася робоча зу-
стріч із першим заступником голо-
ви Бахмацької районної державної 
адміністраціїНевольком Романом , 
на якій обговорено актуальні пи-



тання, щодо подальшої співпраці та переадресації клієнтів; 

 
08.07.2019р. відбулася робоча зустріч із адвокатами Кухтою Володимиром та Ше-
лудьком Євгеном щодо  обговорення проблемних питань та обмін досвідом по 
роботі з клієнтами; 

08.07.2019р. відбулася робоча зустріч із працівникамиПрилуцького міськрайонно-
го відділу державної виконавчої служби на тему: «Нові правила щодо виїзду за 
кордон з дитиною»; 

 

16.07.2019р.відбулася робоча зустріч ізпрацівниками Бахмацького районного суду 
щодо обговорено проблемні питання у складенні процесуальних документів до 
суду та оформлення електронно-цифрового підпису та переваги в користуванні 

ЕЦП; 

25.07.2019р. відбулася робоча зустріч  іза-
двокатом  системи БПД , Сакун Інною 
Анатоліївною, у Ічнянському районі щодо 
подальшої співпраці та переадресації кліє-
нтів; 

30.07. 2019р.  відбулася робоча зустріч із 
Євгенієм Чирвою , в.о. старости Понорів-

ськогостаростинськогоокругу-
Талалаївського району щодо щодо пода-
льшої співпраці та переадресації клієнтів; 

30.07. 2019р. проведено робочу зустріч із начальником Ічнянського районного се-
ктору Управління Державної міграційної служби Українищодо подальшої спів-
праці та переадресації клієнтів; 

 
31.07.2019 р. відбулася робоча зустріч із  директором представництва Прилуцької 
філії МАУП Котеленцем Віктором Миколайовичемщодо подальшої співпраці та 
переадресації клієнтів; 

07.08. 2019р. відбулася робоча зустріч  із діловодом Талалаївської селищної ради 
Лідією Зікратоющодо подальшої співпраці та переадресації клієнтів; 

 

21.08. 2019р. відбулася робоча зустріч із сільським голо-
вою Чернецької сільської ради Талалаївського району 
Сергієм Дмитрюкомщодо подальшої співпраці та переад-
ресації клієнтів; 

21.08. 2019р. відбулася робоча зустріч із  директором Че-



рнецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївського району Григорієм Варчакомщодо по-
дальшої співпраці та переадресації клієнтів; 

03.09.2019р. проведено робочузустріч з в.о. начальника ДВС Коротун О.Д. та 
підписано Меморандум про співпрацю. 
 
10.09.2019р. проведено робочу зустріч  із працівником  відділу державної реєст-
рації Вегерою Вітоющодо подальшої співпраці та переадресації клієнтів; 

12.09. 2019р.проведено робочу зустріч  із діловодом Красноколядинськогостарос-
тинського округу Талалаївського району Людмилою Довгайщодо подальшої спів-

праці та переадресації клієнтів; 
 
17.09. 2019р. відбулася робоча зустріч із в.о. старо-
сти Липівськогостаростинського округу Талалаїв-
ської селищної ради  Михайлом Педьком; 
 
17.09. 2019р. відбулася робоча зустріч з директором 
Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївського ра-
йону Оксаною Картавою щодо проведення спіль-

них заходів; 
 
18.09.2019р. відбулася робоча зустріч з начальником Служби у справах дітеБоб-
ровицької РДА щодо подальшої співпраці та переадресації клієнтів. 

 
Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комуніка-

тивних заходів із регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 
правової допомоги та адвокатів у ЗМІ 

 

Невід’ємною частиною діяльності Ніжинського МЦ та бюро правової допомоги 
є проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для різ-
них категорій населення. 

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для ді-
тей-сиріт, дітей, позбавлені батьківського піклування, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів ,19.07.2019р.  працівники Ніжинського МЦ з надання БВПД  
проведена зустріч із працівниками  Ніжинського будинку-інтерната  : юрисконсу-
льтом Ющенко Я.М. та  заступником директора Вольховською О.О.  щодо нала-
годження співпраці та надання методичної допомоги у захисті майнових прав ви-
хованців установи. 

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних з пра-
вової освіти для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп 
населення, інвалідів, пенсіонерів , 30.07. 2019 року організована  інформаційна 
зустріч до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, для підопічних та колекти-



ву Талалаївського територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) для працівників та відвідувачів даного закладу. 

 
 
Для вирішення найбільш актуальних правових питань працівниками Ніжинсь-

кого МЦ проводяться інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для уча-
сників АТО , а саме: 16.09.2019р. проведена зустріч із головою громадської орга-
нізації  Ніжинська спілка ветеранів Афганістану Сергієм Ступаком щодо подаль-
шої співпраці, а саме: переадресації  учасників АТО та членів їх сімей до центру. 
 

Протягом звітного періоду було проведено   26 тематичних семінарів, лекцій 
у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядиплом-
ної освіти: 

 
04.09.2019р. проведено виховну годинуна тему: «Твої права - твій захист. Правові 
орієнтири для кожної дитини » для учнів 11 класу Прилуцької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 13; 
 

05.09.2019р. проведено вихо-
вну годину для учнів 6 класу 
Бобровицького закладу зага-
льної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів № 1 Бобровицької 
міської ради на тему: «Права 
дітей , шляхи їх реалізації»; 
 
 
05.09.2019р. проведено вихо-
вну годину для учнів  6 класу 
Ічнянської загальноосвітньої 

школиI-III ступенів № 3 на тему «Права дітей , шляхи іх реалізації»; 
 



06.09.2019р.  спільноіз начальником Тала-
лаївськоговідділу ДРАЦС Головного те-
риторіальногоуправлінняюстиції у Черні-
гівськійобластіНаталієюКовган проведено 
виховну годину для учнів 6 класівТалала-
ївськоїзагальноосвітньої школи I-III сту-
пенів на тему: «Конвенція про права ди-
тини»; 
 
06.09.2019р.   спільно з начальником Но-

сівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Чернігівській області та головним спе-
ціалістом Носівського районного відділу ДРАЦС  ГТУЮ у Чернігівській області 
проведено профілактичну бесіду з педагогічним колективом школи  та учнями 3-4 
класів Досліднянський НВК «ЗНЗ –ДНЗ» с. Дослідне Носівського р-ну на теми : « 

Права дітей , шляхи іх реалізації» 
 

09.09.2019р.   проведено виховну 
годину для учнів  2А класу у Бах-
мацькійзагальноосвітньої школи 
I-III ступенів на тему «Права дітей 
, шляхи іх реалізації»; 
 
12.09.2019р. спільно із начальни-
ком Управління державної реєст-
рації нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової осві-
ти Головного ТУЮ у Чернігівсь-

кій області Кузьміною Л.О. та начальником відділу систематизації законодавства, 
правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів, правової роботи та правової освіти ГТУЮ у Чернігівській області 
Троянова С.М. було проведено правопросвітницькиу захід для учнів 2-6 класів у  
Бахмацькій гімназії; 
 

12.09.2019р.проведено виховну годину для учнів  5-7 класів Красноколядинської-
загальноосвітньої школи I-III ступенів Талалаївського району на тему " Права та 
обов'язки дитини"; 
 
13.09.2019р. участь у позашкільному зоході Бахмацької загальноосвітньої школи 
I-III ступенів № 1;  
 
16.09.2019р. проведений семінар для студентів Прилуцького гуманітарно-
педагогічного коледжу імені І.Я.Франка на тему: «Проблема та профілактика бу-
лінгу в Україні»; 
 



16.09.2019р. проведена виховна година у 6-му  класі Прилуцької  загальноосвіт-
ньої школи I-III ступенів №5 на тему: «Права та обов`язки дітей»; 
 
 
17.09.2019р. проведено тематичний урок «Стоп Булінг» для дітей  6-го класу Вав-
ринського ліцею №2; 
 
17.09.2019р. проведена виховна година для учнів 5-7 класів Липівськоїзагальноо-
світньої школи I-III ступенів на тему " Булінг: причини, наслідки та шляхи його 
подолання"; 

 
 
17.09.2019р. проведена виховна година для уч-
нів 2 – Б класу Ніжинської загальноосвітньої 
школи № 7 на тему: «Права та обов`язки дітей»; 
 
17.09.2019р. проведена виховна година дляви-
хованців Ніжинського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей Чернігівської 

облдержадміністраціїна тему " Булінг: причини, наслідки та шляхи його подолан-
ня"; 
 
 
19.09.2019р. проведена виховна година для учнів 2-А класу Бобровицького закла-
ду загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1; 
 
19.09.2019р. проведено профілактичну бесіду із педагогічним колективом школи  
та учнями Носівськоїзагальноосвітньої школи I-III ступенів №2 на теми : « Про-
тидія булінгу » ,«Відповідальне батьківство»; 

 
19.09.2019р. проведено лекцію для учнів 8-9 класів Ічнянської ЗЗСО І-ІІ ст. №1 на 
тему: «СтопБулінг»; 
 
19.09.2019р. проведена виховна година для учнів 5-х класів Прилуцької загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів №9 на тему: «Булінг в школі: причини та профілак-

тика»; 



 

20.09.2019 р. проведено тематичний урок «Стоп Булінг» спільно з старшим інспе-

ктором центру пробаціїКостенецьким В.М. та в.о начальника ДВС Коротун О.Д. 

для дітей  6-го класу Вавринського ліцею №2; 

 
20.09.2019 р. проведено тематичний урок для учнів Бобровицького закладу зага-
льної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2; 
 
23.09.2019р.проведено тематичний урок для учнів старших класів Бобровицького 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1; 

 
25.09.2019р.проведено тематичний урокдля учнів Вороньківськоїзагальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенівБобровицького району. Тема виступу: «Права дітей та 
шляхи їх реалізації»,«Можливість отримати  правову допомогу в системі БПД та 
підвищення рівня правової обізнаності». 

26.09.2019р.спільно із головним спеціалістом Талалаївського районного відділу 
Державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області Вікторією Гордієнко проведена виховну го-
дину для учнів 7 класу Талалаївськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 



26.09.2019р.проведено лекцію для учнів 6-7 класів Ічнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3; 

 

30.09. 2019р.проведена виховна година  зі студентами групи 1 м/сА спеціалізації 
Сестринська справа Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради. 

 
З метою проведення публічної презентації ре зультатів діяльності МЦ разом з бю-
ро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , а також дляпроведенняправо-
просвітницькихзаходів,спрямованих на запобігання випадкам домашнього наси-
льства , 24.07. 2019 р. депутатами  Лосинівської селищної ради  на засіданні 31 
(позачергової) сесії прийнята Програма надання безоплатної правової допомоги 
населенню  Лосинівської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки. 

 
З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-

ники бюро систематично проводили  26 «вуличне» інформування , де поширюва-
ли  інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян: 
 



05.07.2019 р. проведено вуличне інформування жителів міста Бахмач; 
16.07.2019р. проведено вуличне інформування жителівміста Бахмач: 
18.07.2019р.проведено вуличне інформування жителівміста Бахмач: 

18.07.2019р.проведено вуличне інформування жителівміста  Ічня; 

19.07.2019р.проведено вуличне інформування жителівсмтТалалаївки; 
24.07.2019р. проведено вуличне інформування громадянм.Бахмач: 

24.07.2019р. проведено вуличне інформування громадянм.Носівка; 
 
 
30.07.2019р. в смт. Срібне було  
проведено вуличне інформування населення 
приурочене до Всесвітнього дня боротьби  
з торгівлею людьми; 
 
30.07.2019р. проведено вуличне інформування 
громадянм.Бахмач; 
30.07.2019р. проведено вуличне 
 інформування громадянв місті Носівка; 
 
30.07.2019р. проведено вуличне  

інформування громадянв місті Ічня; 
 
30.07.2019р. провела вуличне інформування жителів с. ПонориТалалаївського району 

31.07.2019р.проведено вуличне інформування щодо «Проти дій торгівлі людьми» 

 та «Чесна платіжка» у м. Бобровиця; 

01.08.2019р. проведено вуличне інформування громадянм.Бахмач; 

14.08.2019р. проведено вуличне інформування жителів села Курінь 

Бахмацького району; 

21.08. 2019р.  проведено вуличне інформування жителів с. Чернецьке 

Талалаївського району; 

22.08.2019р. проведено вуличне інформування в селі Володькова Дівиця 

Носівського району; 

 

23.08.2019р.  вуличне інформування мешканців міста Бобровиця; 

23.08.2019р.  вуличне інформування мешканців міста Прилуки; 

23.08.2019р.вуличне інформування мешканців міста в м.Носівка; 

23.08.2019р.вуличне інформування мешканців міста смт. Талалаївка; 



23.08.2019р.вуличне інформування мешканців міста   

 

23.08.2019р.вуличне інформування мешканців смт. Ср  

28.08.2019р.вуличне інформування мешканців міста в  

10.09.2019р.проведено вуличне інформування мешкан    

 та с. СвидовецьБобровицького району; 

14.09.2019р.проведено вуличне інформування мешкан   
 

 

З метою проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів для населення  
в управліннях праці та соціального захисту населення та  управліннях пенсійного 
фонду  працівниками МЦ проведені  такі зустрічі: 

 
30.07.2019р. спільно із працівниками Варвинського районного відділу ДВС та Пе-
нсійним Фондом проведено спільний захід на тему: «Попередження та протидія 
торгівлі людьми»; 
 
05.09.2019 р. спільно із  завідувачем Талалаївського сектору обслуговування гро-
мадян Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Валенти-
ною Андріященко. 
 

З метою проведення інформаційних заходів в громадських організаціях ін-
валідів, будинках для літніх людей, 18.07.2019 р.проведено виступ для соціальних 
працівників Територіально центру (соціального обслуговування). Тема виступу 
«Чесна платіжка» та «Пенсія за віком» у м. Бобровиця. 

З метою проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах ,  
06.09.2019 відбулася зустріч із завідуючою  Вузлової поліклініки станції Ні-
жин південно-західної залізниці Тетяною Смолінською щодо подальшої співпраці 
та проведенні право просвітницьких заходів для колективу лікарні. 
 

З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, на 
офіційний веб-сайтах організацій систематично розміщується інформація про ро-
боту центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні поради юристів. Так, 
за 3 квартал 2019 року розміщено  28 публікацій: Веб-сайти організацій -14; само-
стійні електронні ЗМІ – 10; друковані ЗМІ – 4. 

 



Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпе-
чення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

 
Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській  області на 3 квартал 2019 року одним із за-
вдань Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги є розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом забез-
печення діяльності дистанційних та мобільних консультаційних пунктів. 

 
На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 67 мобільних та 41дистанційних консультаційних пунктів. 

 
За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів надано 161 

роз’яснень правового характеру та прийнято 2 звернення на вторинну правову до-
помогу.  Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників центру, 
є сімейні, спадкові, житлові, цивільні,  та інші питання. 

 
Окрім того, забезпечено роботу 41 дистанційного консультаційного пункту 

у с. Талалаївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району, м. Бобро-
виця, м. Борзні, смт.Талалаївка, м.Прилуки, м.Бобровиця, смт.Варва, 
смт.Куликівка, м.Бахмач та м.Носівка.За результатами роботи дистанційних кон-
сультаційних пунктів було прийнято 247особи,  надано 247роз’яснень правового 
характеру.  Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників 
центру, були питання: житлові, сімейні та спадкові. 
 

 
З метою розширення доступу до безоплатної право-

вої допомоги для людей похилого віку працівниками 
центру та бюро правової допомоги забезпечено діяльність 
мобільних консультаційних пунктів на базі Територіаль-
ного центру соціального обслуговування у м. Бобровиця, 
м.Прилуки, Талалаївського територіального центру соціа-

льного обслуговування (надання соціальних послуг) та Борзнянського стаціонар-
ного відділення для тимчасового або постійного проживання одиноких пенсіоне-
рів та інвалідів, де було проінформовано про систему безоплатної вторинної пра-
вової допомоги в Україні, про основні положення Закону України «Про безоплат-
ну правову допомогу», діяльність Ніжинського місцевого центру та порядок ро-
боти зі зверненнями громадян, а також розміщені інформаційні буклети про безо-
платну правову допомогу із зазначенням контактного телефону та адреси розмі-
щення місцевого центру та бюро правової допомоги, надані відповіді на питання, 
осіб, що зверталися до даних консультаційних пунктів. Більшість питань стосува-
лася житлового права, спадкового права та соціального забезпечення. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-

сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебувають  у 



складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів забезпечено діяльність мобільних консультаційних пунктів 
спільно із представниками служби у справах дітей Бобровицької РДА, Борзнянсь-
кої  районної державної адміністрації,сектору у справах сім’ї, молоді та спорту 
Варвинської РДА, Бобровицькому центрі соціальних служб для сім’ї дітей та мо-

лоді. 
 

З метою розширення доступу до 
БПД також було забезпечено роботу мо-
більних та дистанційних консультацій-
них пунктів в управліннях праці та соці-
ального захисту населення, управліннях 
пенсійного фонду, відділеннях Укрпош-
ти, судах, в сільських, міських та селищ-
них радах, у службах пробації, центрах 
зайнятості та бібліотеках. 
 

 
З метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги для внутрішньо переміщених осіб був організова-
ний мобільний консультаційний пункт у Ніжинському гуртожитку педагогічного 
університету, де проживають внутрішньо переміщені особи, Бобровицькому ра-
йонному центрі соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді Бобровицької район-
ної державної адміністрації, де особам, що зверталися були надані правові консу-
льтації, роз’яснено порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для учас-

ників бойових дій, зокрема учасників АТО забезпечено роботу дистанційного 
консультаційного пункту в Прилуцько-Варвинському об`єднаному міським війсь-
ковим комісаріатом та Срібнянському об`єднаному міському військовому коміса-
ріаті, Ніжинській спілці ветеранів АТО. 

Постійно проводиться «вуличне» інформування громадян щодо функціону-
вання Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та бюро правової допомоги, роз’яснюється поняття безоплатної вторин-
ної правової допомоги, суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, 
порядок подання та порядок розгляду звернень про надання такої допомоги. 

 
Завдання 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються кліє-

нтам системи БПД 
 
З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час 

роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму ад-
вокатів,центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий поте-
нціал адвокатів як висококваліфікованих спеціалістів права. 

 
Так, протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з адво-



катами,  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД : 23липня 2019 року - Самойленко М.Д. та Тка-
ченко Н.М.; 20 серпня 2019 року - Котенок А.П., Ващенко М.О.; 24 вересня 2019 
року – Ващенко М.О. та Самойленко М.Д.Під час спілкування обговорені наступ-
ні питання: 

- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності, а 
саме строки подачі звітності, заборгованість за виконаними актами; 

- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допо-
моги; 

- приклади успішних практик адвокатів. 
 Крім того, у ході зустрічей адвокатам нагадали про своєчасність та 

необхідність здачі звітів у кінці року. 
Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці 

між місцевим центром та адвокатами.  
 Одним із завдань центру є здійснення інтерв’ювання клієнтів місцево-

го центру щодо якості отриманих послуг. 
 Попри певні труднощі з інтерв’ювання клієнтів (у зв’язку з тим, що 

інтерв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого від-
мовляються від проходження опитування), лише чотири з них згодилися на опи-
тування. Основним недоліком, на який вказали клієнти – це велика зайнятість ад-
вокатів, залучення більшої кількості адвокатів для надання безоплатної правової 
допомоги у цивільному процесі. Крім того, клієнти поскаржились на довготрива-
лий судовий процес. У цілому вони позитивно відзивалися про роботу центру та 
адвокатів, що надавали їм правову допомогу. 

 
З метою підготовки інформацій щодо кращих практик захисту та типових 

звернень громадян  щомісяця, до 5 числа (05.08.2019, 05.09.2019 та 
04.10.2019),центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру 
інформація про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вто-
ринну правову допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та 
типових звернень громадян на основі аналізу звітності адвокатів.  

 
ПротягомIII кварталу 2019 року до Регіонального центру повідомлялося про 

3 позитивних практикизахисту у цивільних провадженнях. Так, адвокатомБиков-
цем В.В.  складено позовну заяву про позбавлення батьківських прав. Позов кліє-
нта Центру задоволений. Рішенням Борзнянського районного суду відповідача 
позбавлено батьківських прав та стягнено аліменти на користь дитини .  Та-
кож,адвокатомНечайом В.І.  складений позов про позбавлення батьківських прав. 
Талалаївський районний суд задовільнив позовні вимоги повністю. Адвокат          
Котенок А.П. склав позов до суду, щодо стягнення матеріальної та моральної 
шкоди на користь клієнта.Ніжинський міськрайонний суд задовільнив позовні 
вимоги частково. Стягнення матеріальної шкоди задоволено повністю, моральну 
шкоду за рішенням суду стягнено частково. 

 Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у спадкових таземе-
льних спорах, справах, що розглядаються в порядку загального провадження та 
потерпілих у кримінальних справах. 

 



Завдання 1.6  Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

1. З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей, 
позбавлених можливості пересування, працівниками відділів бюро правової до-
помоги організовано надання правової допомоги 7 особам/ 7 виїздів, а саме: 
 
• Нестеренко ТетянаІванівна(м.Бахмач) отримала консультацію стосовно  скла-

дання заповіту , подальшого оформлення спадщини та пенсійному праву; 
• Леміш Григорій Юхимович (м.Бахмач) – консультація з питань спадкування  

та приватизації земельної ділянки під спадковим майном (будинком) ; 
• Данько Ольга Петрівна (.Бахмачський р-н ))- консультація з питань трудового 

права; 
• Рохля Євгенія Володимирівна (м.Ічня ) – наданна консультація та прийнято 

зверення на вторинну правову допомогу; 
• Дедова Любов Іванівна  (м.Ніжин) –отримала консультацію, щодо зняття аре-

шту з пенсійного рахунку в межах виконавчого провадження; 
• Кресан   Станіслав Ростиславович (м.Ніжин) – надано консультацію щодо 

строків вступу в спадщину   та порядку  її оформлення ;  незаконного помі-
щення особи в психіатричну лікарню; 

• Легур Михайло Сергійович ( м. Ніжин) надано консультацію стосовно вико-
нання рішення суду, а саме працедури примусового виселення особи та надана 
консультація, щодо визнання іншого члена родини  таким, що втратив право 
користування житловим приміщенням внаслідок тривалого не проживання. 

 
 
 

Завдання 1.7Визначення правових потреб територіальних громад, ор-
ганів територіальної самоорганізації населення 

 
З метоювизначенняправових потреб територіальних громад, органів терито-

ріальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ та фо-
рмування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського місцевого 
центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення правових питань, 
з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги за пе-
ріод із 01.07.2019 по 30.09.2019року.За результатами аналізу звернень громадян 
сформована карта правових потребтериторіальної юрисдикції Ніжинського місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інформація  ро-
зміщена на сайті регіонального та місцевого центрів . 

 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських ме-
реж системи БПД 

Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 
місцевих центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 



 

 

11.09 2019 ру  приміщенні Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
відбулася оперативна нарада за участю працівників центру та бюро правової до-
помоги  щодо посилення контролю за неухильним дотриманням Порядку надання 
безоплатної правової допомоги працівниками місцевих центрів з надання БВПД 
затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 
28 січня 2019 року №2. 

 

26.09. 2019 р. з метою проведення навчання для розвитку компетенцій, на-
виків персоналу, підвищення кваліфікації та вирішення нагальних питань, у  при-
міщенні Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  відбулася нарада за уча-
стю працівників центру та керівників бюро правової допомоги щодо необхідності 
дотримання наказу Координаційного центру з надання безоплатної правової до-
помоги від 29.03.2019 року №40 щодо затвердження Правил етичної поведінки 
працівників системи надання безоплатної правової допомоги. 

Завдання 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid» 

 
Працівниками Ніжинського місцевого центру складені та розміщені правові 

консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 



• Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну мо-
дель та промисловий зразок; 

 
• Правила розміщення вигрібної ями (вигребу); 
 
• Створення фермерського господарства; 
 
• Виконання рішень Європейського суду з прав людини; 
 
• Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 
 
• Допомога на дітей одиноким матерям; 
 
• Соціальні гарантії працівників бібліотек 

 
• Порядок отримання статусу інваліда війни; 

 
• Особливості об'єднання декількох нотаріальних проваджень у єдиний про-

цес або їх роз'єднання 
 

Окрім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, ре-
дагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених місцевим 
центром правових консультацій. 

 
[1.3] Децентралізація системи БПД 
Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами 

БПД, прийняття управлінських рішень 
 

З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку взаємо
дії Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних 
відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  по КПКВК 36030
20 фінансування надійшло в повному обсязі в сумі 3813990,0грн. Придбано матері
альних цінностей на суму 61599,93 грн.  
 З звітному періоді отриманіта використані кошти на виконання програми надання 
БПДнаселеннюТалалаївської ОТГ в суму 1500,0грн. 

 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забез-

печення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 
інших новітніх інформаційних технологій 

 
Завдання 4.1 Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі 

бюджетне та фінансове управління 
 
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпе-

чення 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", постанов,  наказів  та ін-
ших нормативно – правових актів.  

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

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 2369 звернень клієнтів, 2211 надано правову кон-
сультацію,158 із них подали письмову заяву про надання БВПД.  

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьова-

них звернень клієнтів 
 

 
з/п 

Найменування відділу 
МЦ 

Кількість зареєст-
рованих звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання 
БВПД 

 
Відділ правопросвіт-
ництва та надання 
БПД 

627 
 562      64 

 «Носівське БПД» 140 132 8 
 «Талалаївське БПД» 229 216 13 
 «Бобровицьке БПД» 206 202 4 
 Бахмацьке БПД 204 187 17 
 Борзнянське БПД                 130 126 5 
 Варвинське ББПД 192 184 8 
 СрібнянськеБпд 152 141 11 
 Ічнянське БПД 229 216 13 
 Прилуцьке БПД  260 244 16 
 Разом по МЦ 2369 2211 158 
 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийня-

то158рішення про надання БВПД, у тому числі надано 47 доручень адвокатам та 
111 наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформ-
лення процесуальних документів). По5-ти письмовим зверненням було надано 
відмову у наданні БВПД. 

 
У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних пи-

тань:сімейного 337 (14.2%), спадкового 308 (13%), житлового 308 (13%), з циві-
льного права 346(14.6%), з інших питань 128 (5.4%), пенсійного 246 (10.4%), зе-
мельного 180(7.6%), з іншого цивільного права 43 (1.8%), соціального забезпе-
чення 107(4.5%), трудового 121 (5.1%), адміністративного 75 (3.2%), договірного 
57 (2.4%),  з неправових питань 11 (0.5%), кримінального 68 (2.9%) та з податко-
вого права 34 (1.4%) . 



 
 

 
 
За 3 квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД зверну-

лось 397 жінок та 700 чоловіків. 
 

 
  

соціальне 
забезпеченн

я 
4,5% спадкове 

13% інше 
5,4% 

земельне 
10,6% 

договірне 
2,4% сімейне 

14,2% 

інші цивільні 
1,8% трудове 

5,1% 

житлове 
13% 

адміністрати
вне 

3,2% 

не правові 
0,5% 

податкове 
1,4% 

пенсійне 
10,4% 

кримінальне 
2,9% 

цивільне 
14,6% 



Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за статтю. 
 
 

 
 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги за 3квартал 2019 року звернулись громадя-
ни віком до 18 років – 5; від 18 до 35 років – 230, від 35 до 60 років – 522, понад 
60 років – 340 особи.  

 
 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за віком. 
 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний кварталнайбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісяч-
ний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 104 (67%), інва-
лідам32 (21%), ветеранам війни, УБД16 (10%),  інші категорії 6(2%) . 

Жінки 
63,8% 

Чоловіки 
36,2% 

до 18 років 
0% 

18-35 років 
21% 

35-60 років 
48% 

понад 60 років 
31% 



 
 
 
 
 
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний кварталбуло: 
 

• здійснено 67виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 
41дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консульта-
ційних пунктів склала 408 осіб, в тому числі 161 особи звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 247осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу  12 органам місцевого самоврядування 
та установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено спів-
працю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• проведено 119правопросвітницьких заходи; 
• розміщено у ЗМІ  28 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД; 
• надано 44 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ветерани війни 
8% 

малозабезпечені 
67% 

інваліди 
21% інші категорії 

4% 



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

 

№ 
Найменуван-
ня МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
пунк-
тів/осіб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих дис-
танційних 
пунк-
тів/осіб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайде-
рів БПД, 
яким нада-
но методи-
чну допо-
могу  

Кількість 
проведених 
право-
просвітниць-
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким нада-
но доступ 
до елект-
ронних 
сервісів 
МЮ 

Кількість 
інформацій-
них матеріа-
лів, розміще-
них у ЗМІ 

1 
Разом по 
МЦ, в тому 
числі: 

67/161 
 

41/247 
 

12 119 44 28 

2 
Бахмацьке 
бюро  

7/10 4/23 3 15 2 3 

3 
Бобровиць-
ке  бюро  

3/9 6/34 1 19 7 0 

4 
Борзнянсь-
ке бюро 

7/9 4/31 0 2 3 0 

5 
Варвинське 
бюро 

 

6/30 6/28 3 9 3 0 

6 
Ічнянське 
бюро 

4/8 4/16 1 12 6 0 

7 
Носівське 
бюро 

7/27 1/24 0 8 9 0 

8 
Прилуцьке 
бюро 

7/15 7/25 0 20 0 1 

9 
Срібнянсь-
ке бюро 

3/11 3/18 0 4 2 1 

10 
Талалаївсь-
ке бюро 

5/15 4/18 0 23  7 5 

 
 


	Так, з метою підвищення рівня правової обізнаності та забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги,   депутатами  Лосинівської селищної ради  на засіданні 31 (позачергової) сесії прийнята Програма надання безоплатної правової допомоги населен...
	10.08.2019р. надано методичні рекомендації працівникам ГорбачівськогостаростинськогоокругуБобровицького району;
	26.09. 2019р. участь у засіданні  круглого столу з питань протидії торгівлі людьми, що відбувся у приміщенні Ніжинської міської ради .
	З метою проведення публічної презентації ре зультатів діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , а також дляпроведенняправопросвітницькихзаходів,спрямованих на запобігання випадкам домашнього насильства , 24.07. 2019 р...
	З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму адвокатів,центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий потенціал адвокатів як висококв...
	Так, протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з адвокатами,  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання ...
	- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності, а саме строки подачі звітності, заборгованість за виконаними актами;
	- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги;
	- приклади успішних практик адвокатів.
	Крім того, у ході зустрічей адвокатам нагадали про своєчасність та необхідність здачі звітів у кінці року.



