
Інформаційна довідка  
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Ніжинським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у І кварталі 2016 року 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 
роботи 
 Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги суб’єктів права 
на неї, визначених у пунктах 1, 2, 8-12 частини І статті 14 Закону України «Про 
безоплатну вторинну правову допомогу» та організація надання безоплатної 
вторинної правової допомоги є основними завданнями Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до 
Положення про Ніжинський місцевий центр з надання БВПД, затвердженого 
наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 30 березня 2015 
року № 122. 
 Відповідно до покладених завдань, та з метою розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги працівники центру: 

• здійснюють прийом осіб, що звертаються до місцевого центру для 
отримання безоплатної правової допомоги, роз’яснюють положення 
законодавства та порядок отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги, забезпечують організацію роботи виїзних консультаційних 
пунктів; 

• організовують надання безоплатної вторинної правової допомоги 
суб’єктам права на неї, визначених у пунктах 1, 2, 8-12 частини І статті 14 
Закону України «Про безоплатну вторинну правову допомогу»; 

• приймають та перевіряють подані адвокатами акти надання безоплатної 
вторинної правової допомоги;  

• проводять моніторинг рівня організації роботи зі зверненнями про 
надання безоплатної вторинної, аналізують структуру та динаміку 
звернень; 

• налагоджують співпрацю з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги, що здійснюють свою діяльність на відповідній 
території та організовують надання консультаційно-методичної допомоги 
установам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

1.1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
Відповідно до плану Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернігівській  області та плану роботи 
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги на 1 квартал 2016 року одним із пріоритетних завдань є розширення 
доступу до безоплатної правової допомоги для населення, що проживає у 
сільській місцевості. З цією метою працівниками центру в І кварталі поточного 
року організовано роботу 7 виїзних консультаційних пункти до міста Прилуки 
та Прилуцького району,  а також до міста Ічня, смт. Талалаївка, Варва та Срібне 
Чернігівської області та 3 виїзних прийоми до сіл Вертіївка, Григоро-Іванівка 
Ніжинського району та с. Колісники Прилуцького району.  



За результатами роботи зазначених виїзних консультаційних пунктів було 
прийнято близько 45 нових клієнтів, з яких 35 – надано роз’яснення, 10 – 

прийнято звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників центру, були 
питання соціального забезпечення, трудові, адміністративні, земельні та 
спадкові.   

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, працівниками відділу 
попередньої роботи з клієнтами були проведені 3 зустрічі з директорами, 
працівниками та вихованцями Прилуцької спеціальної загальноосвітньої школи 
– інтернату I - III ступенів, Прилуцького навчально-реабілітаційного центру та 
Борзнянської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів, на яких 
проінформовано про систему безоплатної вторинної правової допомоги в 
Україні, про основні положення Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу», про діяльність Ніжинського місцевого центру та порядок роботи зі 
зверненнями громадян, а також розміщені інформаційні буклети про 
безоплатну правову допомогу із зазначенням контактного телефону та адреси 
розміщення місцевого центру.  

 
 
 
 

 
 
 



 
 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб з 

особливими потребами, людей з інвалідністю, осіб похилого віку, одиноких 
громадян були організовані 3 виїзні консультаційні пункти до Прилуцького 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Прилуцької міської ради, Територіального центру соціального 
обслуговування Ніжинської міської ради та стаціонарного відділення для 
постійного та тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян 
Ніжинського району. Близько 15 осіб звернулися до працівників Ніжинського 
центру  з надання БВПД за отриманням консультації зі спадкових, земельних, 
адміністративних та інших питань. Серед них правові консультації отримали не 
тільки не тільки підопічним центрів соціального обслуговування, але і соціальні 
працівники, які потребували правової допомоги. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 

людей, позбавлених можливості пересування, організовано надання правової 
допомоги 2 особам, а саме інваліду Великої Вітчизняної війни, Мірошниченко 
Івану Прохоровичу, що проживає у смт. Талалаївка та який звернувся до центру 
з питання вирішення конфлікту між сусідом за межу земельної ділянки, та 
інваліду Великої Вітчизняної війни Лазоренка О.В., що проживає у місті Ічня і 
звернувся до Ніжинського місцевого центру з питань здійснення 

представництва його інтересів як потерпілого у кримінальному провадженні.  



Періодично проводиться «вуличне» інформування громадян щодо 
функціонування Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, роз’яснюється 
поняття безоплатної вторинної правової 
допомоги, суб’єкти права на безоплатну 
вторинну правову допомогу, порядок подання 
та порядок розгляду звернень про надання 
такої допомоги. 

 

 
 
Звернення Героїв 

Радянського Союзу, Героїв 
України, Героїв Соціалістичної 
Праці, неповнолітніх не надходили. До Ніжинського місцевого центру особи, 
на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту», особи, які належать до жертв 
нацистських переслідувань, та реабілітовані відповідно до законодавства також 
не звертались.  
1.2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
1.3. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом 

між ними. 
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 висококваліфікованих 
спеціалістів права. 

Так, 16, 24 та 29 березня на 
базі Ніжинського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено 
робочі зустрічі з адвокатами,  що 
надають правову допомогу у межах 
територіальності Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД. 
У ході зустрічей були обговорені 
наступні питання: 



- приклади успішних практик адвокатів; 
- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності; 
- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної 
співпраці між місцевим центром та адвокатами. Адже у сучасних умовах будь-
які навички і знання швидко старіють, тому ключову роль в успіху та вдалому 
розвитку адвоката як професіонала відіграє фахове навчання та розвиток. 
1.4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 
На виконання Плану Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернігівській  області та плану роботи 
Ніжинського місцевого центру 
з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
на 1 квартал 2016 року щодо 
залучення органів влади та 
місцевого самоврядування до 
організації надання безоплатної 
правової допомоги  та участі 
суб’єктів надання БППД в 
заходах БВПД Ніжинським МЦ 
були вжитті  наступні заходи. 

Проведено 24  робочі 
зустрічі  з  керівниками 
державної влади, ОМС  та 
інших структурних підрозділів в Ніжинському, Талалаївському, Прилуцькому, 
Ічнянському, Куликівському , Срібнянському, Варвинському районах. 

Вжито заходів для затвердження органами місцевого самоврядування 
Програм безоплатної правової допомоги населенню регіону. 

Прийнята Програма  надання безоплатної правової допомоги населенню 
Ніжинського району на 2016-2018 роки  на другому засіданні третьої 
(позачергової) сесії Ніжинської районної ради IV скликання.  
 
 



Налагоджена взаємодія з головою Вертіївської об’єднаної громади Ігорем 
Морозом. Погоджено та винесення на розгляд сесії депутатів сільської ради у 2 
кварталі Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 
населенню Вертіївської об’єднаної громади Ніжинського району на 2016-2017 
роки.  

Отримана домовленість про винесення у 2 кварталі на розгляд сесії  
депутатів Варвинської  районної ради Програми правової освіти та надання 
безоплатної правової допомоги населенню Варвинського району на 2016-2017 
роки 

Крім того, з метою налагодження співпраці працівники Ніжинського МЦ 
брали участь у нарадах, засіданнях робочих груп, семінарах, тренінгах, 
«круглих столах», конференціях та інших заходах.  

Так, працівники місцевого 
центру брали участь у роботі 
депутатських постійних комісій 
Ніжинської районної ради та 
виступили на другому засіданні 
третьої (позачергової) сесії 
Ніжинської районної ради IV 
скликання з метою захисту та 
прийняття Програми  надання 
безоплатної правової допомоги 
населенню Ніжинського району 
на 2016-2018 роки, на засіданні 
круглого столу з питань 
соціального захисту дітей та молоді з особливими потребами та членів їх сімей, 
організовано Ніжинським міським центр соціальних служб для сім’ї , дітей та 
молоді.  

Постійно надається методична допомога органам місцевого 
самоврядування з метою удосконалення організації ними БППД. Були 
розроблені методичні рекомендації з питань соціального забезпечення 
учасників АТО та інформаційний матеріал з питань звернення до Ніжинського 
МЦ з надання БВПД.  

Крім того проводиться робота щодо підвищення рівня правової 
обізнаності ОМС щодо надання безоплатної правової допомоги мешканцям 
громади,   ознайомлення із 
системою безоплатної правової 
допомоги в Україні, діяльністю 
Ніжинського  місцевого центру, 
порядком надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 
обговорення спрощення та 
розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги 
для соціально вразливих верств 
населення; підвищення 
кваліфікації представників органів 



місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, організацій-провайдерів 
безоплатної правової допомоги; забезпечення розвитку правової освіти 
населення.  

Були проведені зустрічі  із заступником керуючого справами, 
начальником аналітичного відділу виконавчого апарату Ніжинської районної 
ради Є.Коваленком, з головою Колесниківської сільської ради  Н.Зуєвою, 
головою Вертіївської об’єднаної громади І.Морозом.  

Працівники центру взяли участь у виїзній приймальні та надали 
методичних рекомендації голові та секретарю Григоро-Іванівської сільської 
ради С.Микитченко. 

В І кварталі 2016 року організовано та проведено круглий стіл із 
залученням ОМС, ОВВ, їх структурних підрозділів, представників громадських 
організацій та ЗМІ.   

Зокрема, у приміщенні Ніжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги  відбулося засідання за 
круглим столом щодо  підведення 
підсумків роботи Ніжинського 
місцевого центру за друге півріччя 
та обговорення подальших 
напрямків розвитку системи 
безоплатної правової допомоги. 
Мета проведення засідання - 
підведення підсумків роботи, а 
також обговорення подальшого 
плану дій та заходів, що 
спрямовані на забезпечення доступу мешканцям територіальних громад до 
безоплатної правової допомоги, покращення якості надання правової допомоги, 
а також підвищення рівня обізнаності населення щодо функціонування системи 
безоплатної правової допомоги. В ході зустрічі були використані презентаційні 
матеріали, де висвітлена інформація про діяльність центру, проведено аналіз 
звернень громадян, надано інформацію про позитивні практики роботи  
адвокатів та налагодження співпраці з суб’єктами надання БППД. 
1.5. Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.  

16 березня 2016 року з ініціативи Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області відбувся 
виїзний моніторинг роботи відділу попередньої роботи з клієнтами 
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Учасниками 
моніторингу, а ними були 
фахівці з Регіонального та 
Ніжинського місцевого 
центрів, відпрацьовано 
практичну процедуру 
оформлення звернень 
громадян для отримання 

http://chernihiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/1500-monitorynh-roboty-nizhynskoho-mistsevoho-tsentru


безоплатної правової допомоги та обговорені проблемні питання, які 
виникають в процесі роботи. 

 
1.6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 

їх функцій 
Постійно здійснюється накопичення та 

утримання в актуальному стані довідкової 
інформації (бази контактів організацій, 
установ, партнерів Центру). 

Крім того, залучаються партнери, 
волонтери до розповсюдження інформації про 
реалізацію права на безоплатну вторинну 
правову допомогу, а саме: отримана 
домовленість про розповсюдження 

інформаційних буклетів працівниками соціальних служб та  медичними 
сестрами  таких організацій: 

• Ніжинська міська організація Товариства Червоного Хреста України; 
• Ніжинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 
• Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Прилуцького району; 
• Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Ніжинської міської ради;  
• Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Ніжинського району; 
• Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Варвинської райдержадміністрації. 
 
 

1.7. Взаємодія із засобами масової інформації 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у 

Чернігівській  області, в тому числі результатів діяльності регіонального та 
місцевих центрів здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження 
контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в 
газетах, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, проведення 
прес-конференцій тощо. 
 Так, протягом звітного періоду Ніжинським  МЦ було розміщено 17 
інформаційних матеріалів щодо функціонування системи БПД у регіоні, 
зокрема в електронних виданнях «Нежатин», «Високий Вал», «Носівщина».  

Деякі найяскравіші публікації щодо розвитку системи безоплатної 
вторинної правової допомоги та розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги були розміщенні у друкованих ЗМІ: обласна  газета «Свідомий 
погляд» - стаття «Подальший розвиток системи»  №5 від 04.02.2016; 
Талалаївська міськрайонна газета «Трибуна хлібороба» - стаття «Зустріч з 
воїнами АТО» №5 від 30.01.2016; обласна  газета «Свідомий погляд» - стаття 
«Ніжинщина: підвищується рівень правової обізнаності» № 12 від 24.03.2016 



Крім цього, проведено  робочі зустрічі та підписано Меморандуми про 
співпрацю з головними редакторами газет, телерадіокомпаній, Інтернет видань:  
редактор Талалаївської районної газети  «Трибуна хлібороба» О.Гостра;   
обласна газета  «Свідомий погляд» М. Волинець та домовлено співпраця 
журналістом видання Т. Марченко.  
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 
Отже, за І квартал 2016 року Ніжинським місцевим центром з надання 

БВПД було опрацьовано 239 звернень клієнтів, що звернулися по правову 
допомогу (з них звернень нових клієнтів — 155).   

У звітному періоді було зареєстровано 40 звернення осіб, котрі відносяться 
до вразливих категорій та відповідним чином підтвердили таку належність. 

Найбільше звернень за вторинною безоплатною правовою допомогою у І 
кварталі 2016 року було зареєстровано від інвалідів - 20 (49%), 
малозабезпечених осіб - 19 (48%) та ветеранів війни -1 (3%). 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за категорією осіб. 
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За віковою структурою за І квартал 2016 року звернулись громадяни 

віком від 18 до 35 років – 34, від 35 до 60 років – 61, понад 60 років – 60 осіб. 
Серед них жінки – 101, чоловіки – 54 осіб.  

 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  

за статтю. 
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Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  

за віком. 

 
В І кварталі 2016 року клієнти зверталися з питань: соціального 

забезпечення 24 (10%), спадкового 29 (12%), сімейного 20 (8%), трудового 16 
(7%), адміністративного 20 (8%), земельного 20 (8%), медичного 3 (1 %), 
договірного 27 (11%), житлового 30 (14%),  іншого цивільного 26 (11%) права, з 
питань виконання судових рішень 9 (4%), з інших питань 14 (6%). 

 
 
Крім цього, місцевим центром за І квартал 2016 року було: 

• здійснено 7 виїздів мобільних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги та забезпечено діяльність 1 дистанційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги; 
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• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних 
пунктів склала 45 чоловік, в тому числі 36 осіб звернулися за отриманням 
правових консультацій та роз´яснень до мобільних пунктів доступу до БПД та 9 
– до дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги; 

• надано методичну допомогу 4 органам місцевого самоврядування та установам 
- провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних 
осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 
безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано 230 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
• розміщено у ЗМІ 17 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 


	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 високок...
	Так, 16, 24 та 29 березня на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено робочі зустрічі з адвокатами,  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД....
	- приклади успішних практик адвокатів;
	- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності;
	- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги
	Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці між місцевим центром та адвокатами. Адже у сучасних умовах будь-які навички і знання швидко старіють, тому ключову роль в успіху та вдалому розвитку адвоката як професіонала відіг...

