
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання   річного плану діяльності Ніжинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 

на 2017 рік у I кварталі 
 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових мож-
ливостей 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 окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових мож-
ливостей територіальних громад 

Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спі-
льнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових пот-
реб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організація-
ми у межах територіальної юрисдикції МЦ та формування, 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 І квартал 2017 року. 
Зазначені узагальнення будуть використані для формування карти правових по-
треб територіальної юрисдикції Ніжинського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги. 

З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на запо-
бігання безробіттю та на виконання Меморандуму про співпрацю між Коорди-
наційним центром з надання правової допомоги та Державною службою зайня-
тості ,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомо-
ги у районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Срібнянсько-
го, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцького, Талалаївського 
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та Ічнянського районів  проведено 15 правопросвітницьких заходів, спрямова-
них на запобігання безробіттю, а саме: 

06.01.2017р. проведення семінару в Бобровицькому районному центрі зайнято-
сті на тему « Внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомо-
гу»; 

19.01.2017р. участь  в  інформаційно-консультаційному  семінарі   у Ніжинсь-
кому міськрайонному  центрі зайнятості на тему « Внесення змін до Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу»; 

 
06.02.2017р. участьу  семінарі Бахмацького районного центру зайнятостіна те-
му:  "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації 
дитячої праці»; 
09.02.2017р. проведено семінар на тему «Легальна зайнятість» для осіб, що пе-
ребувають на обліку у Борзнянському районному центрі зайнятості; 
15.02.2017р. проведено  семінар для демобілізованих військовослужбовців та 
учасників АТО, що перебувають на обліку  у Ніжинському міськрайонному 
центрі зайнятості; 
23.02.2017р.проведено  семінар «Санаторно–куротне лікування для учасників 
АТО», що проводив Борзнянський районний центр зайнятості; 
21.02.2017р. проведено спільний семінар у Носівському районному центрі за-
йнятості на тему «Легальна зайнятість»; 
24.02.2017р.проведено семінар в Бобровицькому районному центрі зайнятості з 
лекцією: «Відповідальність за насильство в сім’ї»; 
28.02.2017р. проведено лекцію у Варвинському районному центрі зайнятості на 
тему: «Своєчасне одержання винагороди за працю. Наслідки порушення цього 
права»; 



 
28.02.2017р. проведено спільний семінар у Носівському районному центрі за-
йнятості на тему «Легальна зайнятість»; 
07.03.2017р. проведено семінар у Носівському районному центрі зайнятості на 
тему «Легальна зайнятість»; 
10.03.2017р.  проведено семінар в Ічнянському районному центрі зайнятості на 
тему «Підвищення правової обізнаності населення стосовно прав та свобод лю-
дини і громадянина»; 
13.03.2017р.  проведено семінар у Борзнянському районному центрі зайнятості 
на тему «Легальна зайнятість»;  
15.03.2017р. проведено семінар у Борзнянському район ному центрі зайнятості 
на тему «Жінки знайте свої права». 

 
30.03.2017р. проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському 
районі Срібнянського районного центру зайнятості на тему «Легальна зайня-
тість». 

Протягом I кварталу 2017 року з метою підвищення  рівня правової осві-
ченості населення щодо вирішення життєвих  питань у правовий спосіб  є про-
ведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання випадкам 
домашнього насильства.  



Так, 22.03.2017 року  відбувся тематичний  захід  «Як не стати жертвою 
насильства», організований спільними зусиллями  Ніжинського місцевого 
центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Ніжинського 
міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. В ході лекції – тренін-
гу були присутні соціальні педагоги  та бібліотекарі м.Ніжина , викладачі та 
студенти факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного 
університету ім. М.Гоголя. 

 
08.02.2017р. проведено зустріч із заступником начальника Варвинського ВП 
Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Бойко О. В. щодо обговорення 
спільних дій, спрямованих  на профілактику насильства в сім’ї на 2017 рік. 

 
 
10.02.2017р. проведений захід  спільно із   Бобровицьким районним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (відвідали сім’ю Возних, встанов-
лено випадок насильства в сім’ї відносно до сина з боку усиновлювача). 
23.02.2017р. участь у семінарі  «Як не стати жертвою насильства», що відбувся 
у приміщенні Борзнянського районного центру зайнятості. 

 Також працівниками центру та бюро були проведені заходи щодо підви-
щення рівня обізнаності з питань запобігання та протидії дискримінації та під-
готовка навчально-методичного видання для органів державної влади, місцево-
го самоврядування, установ та організацій. 
 
20.02.2017р. у рамках акції «Жінки, знайте свої права» участь у семінарі для 
жінок, що перебувають на обліку у Борзнянському районному центрі 
зайнятості.  



 
 
24.02.2017р. участь спільному засіданні Координаційної ради з молодіжної 
політики та Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми у Борзнянському районі. 
 
15.03.2017 р.  проведена робоча зустріч із керівником апарату суду Юлією Іце-
нко та суддею – спікером Ларисою Зарічною Прилуцького міськрайонного су-
ду, де обговорили шляхи протидії та запобігання дискримінації.  
 

Правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання злочинності, від-
булися у Ніжинському та Срібнянському районах.  

 
Так, 20.03.2017р. вУправлінні державної казначейської служби  Срібнян-

ського району проведена  зустріч із трудовим колективом  на тему: «Профілак-
тика злочинів легкої латентності: образа, наклеп, ухилення від сплати податку, 
порушення рівноправності громадян, відмова в поданні громадянину інформа-
ції, порушення правил охорони праці» . 

Окрім того, 30.01.2017р. проведена робоча зустріч із керівництвом Сріб-
нянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП України у Че-
рнігівській області, обговорені питання співпраці щодо запобігання злочиннос-
ті, а також на виконання Меморандуму між Національною поліцією України та 
Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної вторинної правової 
допомоги від 12 лютого 2016 року обговорили шляхи взаємодії при організації 
спільних заходів. 

 



23.01.2017р. працівниками Ніжинського місцевого центру було забезпечено 
участь у координаційній нараді керівників правоохоронних органів  м.Ніжина , 
Бобровицького, Козелецького, Носівського та Ніжинського районів. На порядок 
денний було винесено питання: «Стан запобігання і протидії злочинності, взає-
модія правоохоронних органів з цих питань».   
  

Працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро систематично про-
ведилися заходи, спрямовані на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у 
законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійно-
го забезпечення. Зустрічі із трудовими колективами , виступи на сходах села, 
бесіди із студентами та батьківськими комітетами  - це неповний перелік 22 
правопросвітницьких заходів, що були проведені.  
08.02.2017р. проведена зустріч із мешканцями села Козацьке Бобровицького 
району (схід села), надані роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законо-
давстві). 
09.02.2017р. проведена зустріч із мешканцями села Носелівська Борзнянського 
району (присутні актив села, депутати с/р, районної та обласної ради, жителі 
громади). 
16.02.2017р. участь в семінарі для педагогічного колективу  Липівської ЗОШ I-
III ступенів, надані  роз’яснення змісту ключових реформ (змін у 
законодавстві), проінформовано про внесені зміни до ЗУ « Про  безоплатну 
правової допомогу». 

 
 
17.02.2017р. участь у сході  с. Брагинці Варвинського району, детально 
проінформовано про внесені зміни до ЗУ « Про  безоплатну правової 
допомогу». 
17.02. 2017р. проведена зустріч із мешканцями села Тростянка Борзнянського 
району на загальних зборах громадян. 
17.02. 2017р. проведена зустріч із мешканцями села Головеньки Борзнянського 
району на загальних зборах громадян . 
17.02. 2017р.проведена зустріч із мешканцями села Омбиш Борзнянського ра-
йону на загальних зборах громадян.  



17.02.2017р.участь у загальних зборах (сходах) громадян жителів смт. Талалаї-
вка, в результаті були вивчені та проаналізовані актуальні проблемні питання 
жителів селища. 
 

 
 
22.02.2017р. участь у сході  села Оленівка Борзнянського району, присутні: ак-
тив села, депутати с/р, районної та обласної ради, жителі громади.   
22.02.2017р.  участь у сході  села Прохорське Борзнянського району,присутні : 
актив села, депутати с/р, районної та обласної ради, жителі громади.  
24.02.2017р. участь у сході  села Плиски Борзнянського району, присутні: актив 
села, депутати с/р, районної та обласної ради, жителі громади.  
24.02.2017р.  участь у сході села на запрошення Гриціївського сільського 
голови Ковалова М.О. у Срібнянському районі.  
21.02.2017р. проведена зустріч із трудовим колективом ПРАТ «Бобровицьке 
АТП – 17449».  
21.02.2017р. участь у сході села Марківці Бобровицького району спільно із мі-
ським головою м. Бобровиці Якушком В.В. та його першим заступником Петь-
ко Л.В.  
01.03.2017р. участь у сході села Гаврилівка Бобровицького району спільно із 
головою Бобровицької РДА Кучерина В.М. та голова Бобровицької РР Ковчеж-
нюк Т.М.  
10.03.2017р. участь у сході села Велика Загорівка Борзнянського району, при-
сутні: сільський голова, секретар, актив села, жителі громади, обласні та район-
ні депутати).  
14.03.2017р. зустріч із працівниками та вихованцями  Батуринської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Бахмацького району. 

 



15.03.2017р. участь у сході с.Смоляж Борзнянського району, присутні: сільсь-
кий голова, секретар сільської ради, актив села, жителі громади, обласні та ра-
йонні депутати. 
21.03.2017р. проведено виховну годину для учнів старших класів Носівської 
районної гімназії на тему «Податкова пільга на навчання». 
22.03.2017р.проведена лекція на тему: «Спадкове право за Цивільним кодексом 
України» для  студентів коледжу Прилуцької філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 
28.03.2017р. роз’яснення змісту ключових реформ на сході села жителям с. Ка-
линовицяВарвинського району. 
31.03.2017р. роз’яснення змісту ключових реформ на сході села жителям с. 
ДащенкиВарвинського району. 

Проведення  правопросвітницьких семінарів із найактуальніших питань 
життя громад, із залученням партнерів з числа громадських організацій, держа-
вних установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого са-
моврядування відбулися у Ічнянському та Бобровицькому районах. 

02.03.2017р. відбулася робоча зустріч із працівниками Ічнянської РДА : юри-
дичного сектору та організаційного відділу, організаційного відділу, де отри-
мана домовленість про участь у нарадах для сільських голів та керівників дер-
жавних органів. 
13.03.2017р. у приміщенні Ічнянської РДА проведено семінар для сільських го-
лів, де були обговорені найактуальніші питання життя громади, а також внесені 
зміни до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». 

Окрім того, 06.02.2017р. участь у розширеній нараді з керівниками структурних 
підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій Бобровицького райо-
ну. А також, 
01.03.2017р. участь в розширеному засіданні колегії відділу освіти Бобровиць-
кої РДА за участі директорів шкіл району та колективом відділу. Висвітлене 
питання: «Безоплатна правова допомога». 

 



Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів 
надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної до-
помоги 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 
звітного періоду налагоджували співпрацю із провайдерами БПД, проводили 
зустрічі, наради , приймали участь у спільних заходах. 

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з ме-
тою удосконалення надання ними БПД  проводилося у Прилуцькому, Борзнян-
ському та Бобровицькому районах. Працівники бюро підготували та провели 6 
навчань: 
25.01.2017р. проведено тренінг із працівниками Головеньківської сільської ра-
ди та активом села Борзнянського району; 
16.02.2017р. проведене навчання  із Липівським сільським головою  та колек-
тивом сільради у Прилуцькому районі,  надані методичні рекомендації для удо-
сконалення та забезпечення доступу громадянам до БПД .  
10.03.2017р. проведений  практикум із заповнення е-декларацій для сільської 
ради с.МарківціБобровицького району. 

 
13.03.2017р. проведений  практикум із 
заповнення е-декларацій для сільської 
ради с. Бригинці Бобровицького райо-
ну. 
14.03.2017р. проведений практикум із 
заповнення е-декларацій для сільської 
ради с. Стара Басань Бобровицького району. 
16.03.2017. проведений  практикум із заповнення е-декларацій для сільської ра-
ди с. Веприк Бобровицького району. 

Невід’ємною складовою розвитку мережі партнерів єорганізація та участь 
у спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах) 
за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
установ та організацій, що відбулися у Борзнянському, Бобровицькому, Сріб-



нянському, Талалаївському, Бахмацькому та Ніжинському районах, усього 14 
заходів: 
01.02.2017р.  участь в семінарі –навчанні  для голів, секретарів, бухгалтерів 
сільських рад Борзнянського району; 

 
16.02.2017р. участь в семінар-нараді з головами сільських рад району при Боб-
ровицькій районній державній адміністрації; 
23.02.2017р. участь в оперативній нараді, що проводилась в Центрі надання ад-
міністративних послуг Срібнянської РДА. Обговорено спільні правові питання, 
зміни що відбулися в Законодавстві в сфері надання БПД та надання адмінпос-
луг; 
20.02.2017р. участь у колегії, що відбулася в Талалаївській районній державній 
адміністрації; 

 
 
23.02.2017р. проведена робоча зустріч із працівниками Прилуцького районного 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), надані реко-
мендації щодо складання правових документів (у тому числі наказів керівника) 
із урахуванням правил нормопроектувальної  техніки та ділового мовлення; 
27.02.2017р. проведена зустріч-нарада із виконавчим комітетом Бахмацької мі-
ської ради;  
01.03.2017р. участь у розширеному засіданні колегії відділу освіти Бобровиць-
кої РДА за участі директорів шкіл району та колективом відділу. Висвітлене 
питання: «Доступна безоплатна правова допомога»; 



03.03.2017р. проведений тренінг  «Запов-
нення електронних декларацій» у Бобро-
вицькому районному центрі соціальної 
служби для сім’ї, дітей та молоді; 
07.03.2017р. проведення спільного семі-
нару працівниками Бобровицького бюро 
правової допомоги, ДРАЦСу та ДВС; 
16.03.2017р. участь у семінарі-тренінгу 
«Основні засади реформування державної 
служби та служби в органахмісцевого са-

моврядування України» у Бобровицькому районі; 
17.03.2017р. участь у засіданні «за круглим столом» у Територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської 
ради; 

 
20.03. 2017р. проведений семінар для працівників відділу культури Талалаївсь-
кої районної державної адміністрації;  
21.03.2017р. проведений практикум із сільськими радами с. Свидовець та с. Ко-
зацьке Бобровицького району щодо заповнення електронних декларацій; 
24.03.2017р. участь у семінарі для працівників сільських рад Бобровицького 
району  у відділі державної реєстрації актів цивільного стану спільно із началь-
ником ДРАЦСуБутаковою О. 

Створення мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з неповною 
юридичною або вищою освітою , залучення таких осіб до консультування гро-
мади з визначених правових питань є важливим для посилення правової спро-
можності громад, тому працівниками  Борзнянського,  Срібнянського, Бахмаць-
кого, Бобровицького та  Ічнянського бюро були залучені 13 осіб. 
09.02.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: секретар Носелів-
ської сільської радиБорзнянського району для залучення до консультування 
громади з визначених правових питань. 
10.02.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: секретар Прачівсь-
кої сільської радиБорзнянського району для залучення до консультування гро-
мади з визначених правових питань. 



10.02.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: бібліотекар Пра-
чівської ЗОШБорзнянського району для залучення до консультування громади 
з визначених правових питань. 
22.02.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: секретар Оленівсь-
кої сільської радиБорзнянського району для залучення до консультування гро-
мади з визначених правових питань. 
24.02.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: секретар Прохор-
ської сільської радиБорзнянського району для залучення до консультування 
громади з визначених правових питань. 
01.03.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: спеціаліст по робо-
ті зі зверненнями громадян виконавчого комітету Бахмацької міської ради Бі-
лоштан Ольгою, для залучення до консультування громади з визначених пра-
вових питань. 
09.03.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: Желіба Мико-
ла,секретар Подільскої сільської радиСрібнянського району, для залучення до 
консультування громади з визначених правових питань. 

 
10.03.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: секретар Велико-
загорівської сільської ради Борзнянського району для залучення до консульту-
вання громади з визначених правових питань. 
15.03.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: секретар Смоляж-
ської сільської ради Борзнянського району для залучення до консультування 
громади з визначених правових питань. 
14.03.2017р. отримана домовленість про співпрацю та переадресацію клієнтів в 
Ічнянському районі із юрисконсультом Районного управління пенсійного фон-
ду Слюсар Юлією. 
28.03.2017р. отримана домовленість про співпрацю та переадресацію клієнтів 
Бобровицького району із юрисконсультом ТОВ «Наташа Агро» Данілевським 
В.М. 
28.03.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: секретар Горобіїв-
ської  сільської ради Срібнянського району для залучення до консультування 
громади з визначених правових питань. 
29.03.2017р. виявлено авторитетну особу із вищою освітою: секретар Гриціїв-
ської  сільської ради Срібнянського району для залучення до консультування 
громади з визначених правових питань. 

Для напрацювання нових підходів до надання БПД та залучення нових 
стейкхолдерів із партнерами  було проведено 39 зустрічей.  



13.01.2017р. проведена зустріч із начальником відділу адміністративних послуг 
Прилуцької міської ради Галіч Ю. 
13.01.2017р. проведена зустріч із начальником відділу Держгеокадастру в Та-
лалаївському районі Олексадром Огієм. 
18.01.2017р.проведена зустріч із начальником та спеціалістами Центру  надання 
адміністративних послуг Борзняської райдержадміністрації. 
20.01.2017р. відбулась робоча зустріч з в.о. голови Ніжинському міськрайон-
ному  суду Валентиною Пантелієнко. 
31.01. 2017р. проведена зустріч із завідувачем стаціонарного відділення Ніжин-
ського територіального центру соціального обслуговування Ольгою Вакулик. 
06.02.2017р. проведена зустріч із керівником сектору у справах сім’ї молоді та 
спорту Варвинської райдержадміністрації  Кривуцею Ю. С. щодо можливості 
створення дистанційного пункту. 
06.02.2017р. проведена зустріч із начальником відділу та головним спеціаліс-
том служби у справах дітей Борзнянської райдержадміністрації. 
06.02.2017р. проведена зустріч із керівником Варвинськоїрайоної ради Бакуме-
нком П. І.(карти правових потреб).  
08.02.2017р.проведена зустріч із колективом служби у справах ді-
тей Прилуцької районної адміністрації. Відбулася презентація збірки «ПРОти-
НАСильства».  

 
08.02.2017р. провели зустріч із начальником Срібнянського відділу ДРАЦС, 
обговорили питаня розвитку пілотних проектів Мінюсту: "Шлюб за добу", "Ре-
єстрація народження дитини в пологовому відділенні","ВЕБ для портал звер-
нень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану". 
09.02.2017р. проведена зустріч із головою Варвинського районного суду Семе-
нченко О.М. щодо переадресації громадян до бюро правової допомоги. 
09.02.2017р. проведена зустріч із начальником Носівського районного центра 
зайнятості Краносільською Г.В. щодо подальшої співпраці у 2017році. 



09.02.2017р. проведена зустріч із головою Срібнянського районного суду Цигу-
рою Ніною, отримано домовленість про співпрацю та обмін досвідом, розміще-
на інформація на стенді. 

 
09.02.2017р. проведена зустріч із старшим державним виконавцем Бахмацького 
РВ ДВС ГТУЮ у Чернігівській області Білогрудом І.М.   
10.02.2017р. участь у навчанні  спільно із  працівниками Варвинського ДРАЦС, 
обговорені питання  розвитку пілотних проектів Мінюсту: "Шлюб за добу", 
"Реєстрація народження дитини в пологовому відділенні". 
10.02.2017р. проведена зустріч із головою Варвинської громадської організації 
«Учасники АТО ОСА» Литкою О. В. щодо організації та проведення спільних 
семінарів. 
16.02.2017р. проведена  зустріч із заступником  Носівського міського голови з 
питань гуманітарної сфери  Міщенко Людмилою щодо подальшої співпраці. 
16.02.2017р. проведена зустріч із начальником служби у справах дітей Бобро-
вицької районної державної адміністрації Шаманською І.І. та спеціалістами 
служби щодо подальшої співпраці між відділами.  
07.02.2017р.  проведена зустріч із працівниками Варвинського відділу Укрпош-
ти тема: «Умови отримання безкоштовної правової допомоги. Зміни в законо-
давстві України». 

 
23.02.2017р. проведена зустріч із завучем з виховної роботи Бахмацької гімназії  
Ващенко Оленою та учнями.  



22.02.2017р. проведена  зустріч із трудовим колективом Ічнянського районного 
відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області. 
22.02.2017р. проведена зустріч із начальником архівного відділу Срібнянської 
РДА Левон Валентиною щодо подальшу співпрацю. 
22.02.2017р. відбулася зустріч із начальником центру (відділу) надання адмініс-
тративних послуг, адміністратором РДА  Талалаївського району А. Сеньком. 

 
24.02.2017р. участь у навчанні, організованими працівниками Варвинського 
ДВС спільно з працівниками ДРАЦС. Тема навчання: «Державний виконавець: 
права, обов’язки, завдання». 
23.02.2017р.  проведена зустріч із головою ГО «Народний контроль та право 
захист» Гробовим Євгенієм щодо подальшої співпраці. 
02.03.2017р. проведена зустріч із провідним спеціалістом відділу Бахмацького 
району голови управління Держгеокадастру в Чернігівській обл. Янченко 
Катериною. 
03.03.2017р. проведена зустріч із колективом Варвинського воєнного комісарі-
ату, обговорені питання співпраці та взаємодії. 
03.03.2017р. проведено зустріч із начальником служби у справах дітей Носів-
ської райдержадміністраціїРоманець Оленою та завідувачем сектору у справах 
молоді та спорту Омельченко Валентиною щодо подальшої співпраці та участь 
у спільних заходах.  
14.03.2017р. проведено зустріч із керівництвом організації провайдера- партне-
ра ТОВ «ЮСТ». 

 
15.03.2017р. відбулася  зустріч із головою Ічнянської міської ради  Адріановою 
Оксаною щодо подальшої співпраці. 



20.03.2017р. зустріч із трудовим колективом «Фабрики печива Борзна» на тему: 
«Профілактика злочинів легкої латентності: образа, наклеп, ухилення від спла-
ти податку, порушення рівноправності громадян, відмова в поданні громадяни-
ну інформації, порушення правил охорони праці». 
22.03.2017р. проведена зустріч із головою села Гнідинці Міщенко Н. І. та робо-
чим колективом сільської ради щодо подальшої  співпраці. 

 
22.03.2017р. участь у нараді спільно із Срібнянською РДА та Срібнянською ра-
йонної радою за участі сільських голів, керівників підприємств, організацій ра-
йону, представники поліції,прокуратури. 
24.03.2017р. участь у семінарі –нараді спільно з Головним територіальним 
управлінням юстиції Чернігівської обл. для працівників юридичних служб м 
Бахмача. 
24.03.2017р. проведена робоча зустріч із працівниками Талалаївського район-
ного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіа-
льного управління юстиції у Чернігівській області. 
28.03.2017р. проведена робоча зустріч  із начальником служби у справах дітей 
Талалаївської райдержадміністрації Л. Сердюк щодо подальшої співпраці. 
29.03.2017р. проведена зустріч із помічником суді Бахмацького районного суду 
Руденко Наталією Іванівною щодо подальшої співпраці.  
29.03.2017р. зустріч із головою ГО та членами Срібнянської районної організа-
ції Української спілки ветеранів Афганістану.  

 
29.03.2017р. проведені робочі зустрічі з головами сільських рад Срібнянського 
району: Сокиринським сільським головою Маснухою А.М., Голобіївським сіль-



ським головою Матійком О.В. та Савинським сільським головою Волуєм В.О. 
щодо подальшої співпраці. 

Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікатив-
них заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 
правової допомоги та адвокатів у ЗМІ 

Невід’ємною частиною діяльності Ніжинського МЦ та бюро правової до-
помоги є проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних захо-
дів для різних категорій населення.  

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлені батьківського піклування, дітей, які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів, 15.02.2017 року працівниками бюро спіль-
но із спеціалістами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками 
райдержадміністрації проведена інформаційно-роз’яснювальна  робота у 6 ро-
динах в с.Стара у Талалаївському районі, де під час спілкування із дітьми та 
батьками, обговорили актуальні життєві проблеми та шляхи їх вирішення:  
"Належне виконання батьківських обов’язків", "Права та обов'язки дитини".   

 
У Варвинському районі  організовані та проведення інформаційно-

роз’яснювальні та комунікативні заходи для ВПО щодо вирішення найбільш 
актуальних правових питань вказаної категорії населення.  
09.03.2017р. проведена зустріч із сільським головою с. Журавка Варвинського 
району Теслицькою О. В., щодо забезпечення доступу до безоплатної правової 
допомоги ВПО Варвинського району . 



22.03.2017р спільно із працівниками поліції, соціального захисту, пенсійного 
фонду та центру зайнятості здійснили виїзд до внутрішньо переміщених сімей 
Варвинського району (смт. Варва та с. Гнідинці) для надання консультацій та 
вирішення найбільш актуальних правових питань цієї категорії населення у 
комплексі. 

У Бахмацькому, Талалаївському  та Ічнянському районах були проведені 
3 зустрічі із учасниками АТО :  
14.02.2017р. проведена зустріч із воїнами афганістану та воїнами АТО спільно 
із головами Бахмацької РР та Бахмацької райдержадміністрації та керівниками 
державних служб району з метою вирішення актуальних питань.  
23.02.2017р. участь в семінарі для учасників АТО, що відбувся у відділі спри-
яння зайнятості в Талалаївському районі. 
07.03.2017р. відбулася зустріч із головою Бурімської сільської ради  Ічнянсько-
го району Юрієм Ільченко та  місцевими учасниками АТО. 

 
Протягом I кварталу 2017 року було проведено 9  тематичних семінарів, 

лекцій у навчальних закладах Борзнянського, Варвинського, Талалаївського, 
Борзнянського районів, а також м.Ніжина та м.Прилуки: 
13.03.2017р. проведена зустріч із колективом Ніжинського професійного ліцею 
побуту і сервісу. 
01.02.2017р. проведена лекція для учнів 7-х класів Борзнянської ЗОШ ім.Х. Ал-
чевської на тему «Маєш права, маєш відповідальність»; 
06.02.2017р.  проведена  виховна година  на тему «Які загальні права дитини» 
для учнів Борзнянської ЗОШ ім. Х.Алчевської; 
22.02.2017р. виступ  в Журавській школі І-ІІІ ст. Варвинського району перед 
учнями 6-11 класів, педколективом та батьками на тему: «Групи смерті. Вияв-
лення, попередження, наслідки»;  



 
21.02.2017р. проведена зустріч із колективом Прилуцької центральної районної 
бібліотеки;  
28.02.2017р. участь у загальношкільних зборах батьківського комітету  в При-
луцькій загальноосвітній школі №14;  
09.03.2017р.  участь у заході, з нагоди дня народження Тараса Шевченка, що 
відбувся в Талалаївському краєзнавчому музеї; 

 
13.03.2017р. проведена зустріч із колективом Ніжинського професійного ліцею 
побуту і сервісу; 
22.03.2017р. проведено лекцію – тренінг зі студентами Борзнянського радгоспу 
- технікуму «Як не стати жертвою насильства» . 

З метою  публічної презентації результатів діяльності МЦ разом з бюро 
правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , 14.02.2017р. відбулася зу-
стріч керівників району та інших організацій  із воїнами-інтернаціоналістами та 
учасниками АТО. У заході взяли участь голова районної ради Віктор Міщук, в. 
о. голови райдержадміністрації Володимир Цепух, Бахмацький міський голова 
Павло Шимко, голова Бахмацького районного осередку Української спілки вої-
нів-афганців (воїнів-інтернаціоналістів) Валерй Колоша, керівники структурних 
підрозділів райдержадміністрації, начальник Бахмацького бюро правової допо-
моги Роговий Максим та представники інших установ та організацій району. 
Начальник бюро поінформував присутніх про результати діяльності МЦ, а та-
кож роботу Бахмацького бюро правової допомоги . 



 
Окрім того, 29.03.2017р. була підготовлена та розміщена стаття про дія-

льність МЦ та бюро правової допомоги із зазначенням результативних показ-
ників роботи за 2016-2017 рік на сторінках інформаційного порталу «Нежа-
тин» . 
 З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-
ники бюро систематично провели 19 заходів « вуличного» інформування, де 
поширювали  інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання. 
04.01.2017 р. вуличне інформування жителів с. Макіївка Варвинського району. 
30.01.2017р. вуличне інформування мешканців Борзнянського району. 
06.02.2017р. вуличне інформування жителів м. Прилуки. 
06.02.2017р. вуличне інформування жителів м.Носівка. 
09.02.2017р. вуличне інформування жителів м. Ічня  

 
09.02.2017р. вуличне інформування жителів смт. Талалаївка. 



 
16.02.2017р. вуличне інформування  жителів с. Липове Талалаївського району. 
22.02.2017р. вуличне інформування.с.Оленівка, с.ПрохориБорзнянського райо-
ну. 
23.02.2017р. вуличне інформування жителів м.Носівка, вул. Центральна. 
24.02.2017р. вуличне інформування.с.ПлискиБорзнянського району. 
03.03.2017р. вуличне інформування населення м. Бахмач. 
07.03.2017р.вуличне інформування жителів м. Прилуки, вул. Ю. Коптєва. 
15.03.2017 р. вуличне інформування жителів с.СмоляжБорзнянського району. 
21.03.2017 р. вуличне інформування жителів смт. Варва . 

 
27.03.2017 вуличне інформування населення смт. Срібне . 
28.03.2017 вуличне інформування населення с. ГоробіївкаСрібнянського райо-
ну. 
29.03.2017р. вуличне інформування населення с. СавинціСрібнянського району. 
30.03.2017р. вуличне інформування мешканців с. Матіївка Бахмацького району. 
30.03.2017р вуличне інформування жителів м. Прилук вул. Костянтинівській. 



Працівниками Ніжинського МЦ та бюро також проводяться інформаційні 
заходи в управліннях праці та соціального захисту населення. Так, 15.03.2017р. 
Носівським бюро правової допомоги спільно  із працівниками Управління соці-
ального захисту населення Носівського району проведене спільне консульту-
вання учасників АТО щодо виплати одноразової матеріальної допомоги. 

 Також налагоджена співпраця із управлінням пенсійного фонду: 
06.02.2017р.проведена зустріч із працівниками та начальником Срібнянського 
відділення Прилуцького об’єднаного управління пенсійного фонду України 
Кобиш А.В.,обговорено зміни до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»; 
17.02.2017р. спільно із начальником Бобровицького районного відділу ДРАЦС 
Бутакової Оксаною проведена зустріч із колективом об’єднаного Бобровицько-
Козелецького управління Пенсійного фонду України. Висвітлені питання: «На-
сильство в сім’ї, як діяти», «Пілотні проекти Міністерства юстиції України»; 
03.03.2017р. проведена зустріч із працівниками Бахмацького об”єднаного 
управління пенсійного фонду України, головним спеціалістом бюджетно-
фінансового відділу Головченко Наталією та головними спеціалістами відділу 
призначення, перерахунку та виплати пенсії . 

 Протягом звітного періоду були проведені 7 інформаційних заходів у лі-
кувальних закладах Ічнянського, Бахмацького, Прилуцького, Борзнянського, 
Талалаївського районів: 

07.02.2017р. проведена зустріч із підопічними Ічнянської центральної районної 
лікарні; 
20.02.2017р. проведена зустріч із керівником Бахмацького районного центру 
первинної медико – санітарної допомоги  Бахмацької районної ради Петройтіс 
Вікторією; 
24.02.2017р. відбулася зустріч із головним лікарем Крупичпольської сільської 
лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини  Сальник Григо-
рієм та персоналом лікарні в Ічнянському районі. 

 
01.03.2017р. проведена зустріч із головним лікарем Прилуцької центральної 
районної лікарні Колейко В.М. щодо подальшої співпраці.  



15.03.2017р. проведено зустріч із колективом Борзнянської центральної лікарні 
на тему «Реформи в медицині», «Пільги при виході на пенсію» .   
15.03.2017р. проведена зустріч із працівниками Талалаївської центральної ра-
йонної  лікарні. 
17.03.2017р. проведена зустріч із працівниками Сухополов`янської амбулаторії 
 загальної практики (сімейної медицини)с. Сухополова Прилуцького району на 
тему: «Страхова медицина в Україні у 2017 році». 
28.03.2017р. проведено зустріч із персоналом Медичного центру «Сервіс»у 
м.Прилуки. 

Окрім того,  28.02.2017р. працівники Носівського бюро правової допомо-
ги відвідали Носівський районний центр соціального обслуговування, де прове-
ли зустріч із працівниками Носівським районним центом соціального обслуго-
вування, а також телефонне інформування громадян,  що перебувають на облі-
ку,  про роботу та послуги Носівського бюро правовї допомоги  і отримано до-
мовленість про співпрацю. 

 
З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, 

зовнішня реклама міського типу систематично розміщується інформація про 
роботу центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні тематичні статті. 
Так, про роботу центру та бюро розміщено 63публікації: інтернет веб-сайти ор-
ганізацій- 16; інформаційні портали- 22; друковані ЗМІ -19; радіо-3; телебачен-
ня-1; сіті-лайти – 2. 



 
Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпе-

чення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїздних прийомів громадян) 

Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги у Чернігівській  області на I квартал 2017 року одним 
із завдань Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги є розширення доступу до безоплатної правової допомоги шля-
хом забезпечення діяльності дистанційних та мобільних консультаційних пунк-
тів. 

На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинсь-
кий місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забез-
печено діяльність 66 мобільних та 16 дистанційних консультаційних пунктів. 

За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів було прийня-
то 127 зверненнь,  надано 127 роз’яснення правового характеру. Основними пи-
таннями, з якими звернулись особи до працівників центру, були питання соціа-
льного забезпечення, сімейні, земельні, спадкові та інші питання. 

Також забезпечено роботу шістнадцяти дистанційних консультаційних 
пунктів у с. Вертіївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району,                
м. Бобровиця, м. Борзні, смт.Талалаївка, м.Прилуки, м.Бобровиця, смт.Варва.  

За результатами роботи дистанційних консультаційних пунктів було при-
йнято 59звернень,  надано 56 роз’яснень правового характеру та прийнято 3 
звернення на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Основними 
питаннями, з якими звернулись особи до працівників центру, були питання со-



ціального забезпечення, земельні, спадкові, зокрема звернення для отримання 
БВПД писали для вирішення питання, що стосуються сімейного права та оска-
рження рішення суду першої інстанції.                                                                 

            З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для ді-
тей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебу-
вають  у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок во-
єнних дій та збройних конфліктів, проведено робочу зустріч з директорам, пра-
цівниками та вихованцями Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату I-II ступенів, на яких проінформовано про систему безоплатної вто-
ринної 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 надані інформацій-
ні буклети про безоплатну правову допомогу із зазначенням контактного теле-
фону та адреси розміщення місцевого центру. Також забезпечено діяльність 
мобільних консультаційних пунктів спільно з представниками служби у спра-
вах дітей Бобровицькоїрайдержадміністрації,служби у справах дітей Борзнян-
ської  районної державної адміністрації, сектору у справах сім’ї, молоді та спо-
рту Варвинської РДА, служби у справах дітей Носівської райдержадміністрації, 
служби у справах дітей Талалаївської районної державної адміністрації.  

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб з 
особливими потребами, людей з інвалідністю, осіб похилого віку, одиноких 
громадян були організовані виїзні консультаційні пункти у Крупичпільському 
стаціонарному відділенні для тимчасового або постійного проживання 
одиноких пенсіонерів та інвалідів та Борзнянському стаціонарному відділенні 
для тимчасового або постійного проживання одиноких пенсіонерів та інвалідів 
де проведено консультування осіб, ще перебувають у центрі, та було 
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 
та бюро правової допомоги.  

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для внутріш-
ньо переміщених осіб були організовані мобільні консультаційні пункти у При-
луцькому міськрайонному відділі управління державної міграційної служби та 
Борзнянському районному секторі  державної міграційної служби, де особам, 



що зверталися були надані правові консультації, роз’яснено порядок отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для лю-
дей, позбавлених можливості пересування, працівниками відділів бюро право-
вої допомоги організовано надання правової допомоги 5 особам, а саме: Двор-
ніченко Л.М., що проживає у Борзнянському районі; Шульга Н.О. (Ічнянський 
р-н.); Пономаренко О.І. (смт.Талалаївка); Гладка Н.А. (м.Прилуки); Бідна Л.М. 
(Бобровицький р-н), які самостійно за станом здоров’я не могли прийти до 
центру чи бюро за юридичною допомогою. Заявникам було надано роз’яснення 
з питань соціального забезпечення (перерахунок пенсії, пільги дружині помер-
лого ветерана війни, тощо),  а також порядок звернення до Ніжинського МЦ та 
перелік суб’єктів права на БВПД. 

З метою розширення доступу до безо-
платної правової допомоги для учасників бо-
йових дій, зокрема учасників АТО забезпече-
но роботу консультаційного пункту в  Бобро-
вицько-Носівському об’єднаному військово-
му комісаріаті. 

З метою розширення доступу до БПД 
також було забезпечено роботу мобільних та 
дистанційних консультаційних пунктів в 
управліннях праці та соціального захисту на-
селення, управліннях пенсійного фонду, від-
діленнях Укрпошти, судах, в сільських, місь-
ких та селищних радах.  

 
Періодично проводиться «вуличне» ін-

формування громадян щодо функціонування 
Ніжинського місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги та 
бюро правової допомоги, роз’яснюється по-
няття безоплатної вторинної правової допо-
моги, суб’єкти права на безоплатну вторинну 
правову допомогу, порядок подання та поря-
док розгляду звернень про надання такої до-
помоги. 

 
 

Завдання 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 
клієнтам системи БПД 

З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під 
час роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналі-
зму адвокатів,центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудо-
вий потенціал адвокатів як висококваліфікованих спеціалістів права. 



Так, 6 січня 2017 адвокати що надають правову допомогу у межах тери-
торіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Самойленко М.Д., 
Денисенко С.В., 07 лютого 2017 року Котенок А.П., Биковець В.В., 07 березня 
Калина А.М., Дорошенко Г.М. та Самойленко М.Д. провели на базі Ніжинсько-
го місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги робочі 
зустрічі у ході якихбули обговорені наступні питання: 

- оформлення нової форми акта та розрахунків за виконану адвокатами ро-
боту по дорученнях; 

- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності; 
- приклади успішних практик адвокатів; 
- 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 навич-
ки і знання швидко старіють, тому ключову роль в успіху та вдалому розвитку 
адвоката як професіонала відіграє фахове навчання та розвиток. 

Одним із напрямків роботи є здійснення інтерв’ювання клієнтів місцевого 
центру щодо якості отриманих послуг. 

 Попри певні труднощі з інтрв’ювання клієнтів (у зв’язку з тим, що ін-
терв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого від-
мовляються від проходження опитування), лише п’ятеро з них згодилися на 
опитування. Єдиним недоліком, на який вказали клієнти – цевелика зайнятість 
адвокатів. У цілому вони позитивно відзивалися про роботу центру та адвока-
тів, що надавали їм правову допомогу. 

З метою підготовки інформацій щодо кращих практик захисту та типових 
звернень громадян  щомісяця, до 5 числа (31.01.2017, 27.02.2017 та 31.03.2017), 
центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру інформація 
про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та типових 
звернень громадян на основі аналізу звітності адвокатів. 

 Загалом протягом І кварталу 2017 року до Регіонального центру повідом-
лялося про 3 позитивних практик захисту у цивільних справах. Так, адвокат 
Бойчук В.М. представляла інтереси особи у справах окремого провадження, а 
саме надання права на укладення шлюбу особі, що не досягла шлюбного віку. 
Крім того, було задоволено цивільний позов адвоката Дорошенка Г.М. в інте-
ресах клієнта центру щодо визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням. 
 Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у житлових спорах, спа-
дкових спорах,справах, що випливають із сімейних правовідносин,земельних 
спорах,справах щодо соціального захист учасників бойових дій, справах окре-
мого провадження. 
 



[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських ме-
реж системи БПД 

Завдання 2.1. розвиток довідково-інформаційної платформи правових кон-
сультацій «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 
модель 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 
 

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

[1.3] Децентралізація системи БПД 
Захід 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, при-
йняття управлінських рішень 

З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту по-
рядку взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний пері-
од  по КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 
4000,00 грн.,  придбано матеріалів на суму 3500,00грн. та 500,00грн. конвертів 
та марок. 

З метою здійснення необхідних заходів відповідно до порядку 
оперативного планування та моніторингу діяльності 05.01.2017 р проведено 
аналіз діяльності та визначені першочергові заході Ніжинського МЦ з надання 
БВПД. 

Крім того, 20.01.2017, 20.02.2017, 20.03.207 проведено моніторинг вико-
нання завдань та заходів, що визначені планом роботи на І квартал 2017 року 
на основі звітної інформації 



 
З метою проведення різних комунікативних заходів щодо обміну досві-

дом та покращення взаємодії та результативності роботи в регіоні 01.02.2017р 
директор Ніжинського МЦ Володимир Бригинець забезпечив участь у робочій 
нараді за підсумками роботи центрів у 2016 році та визначення пріоритетів на 
2017 рік, що відбулася у Регіональному центрі з надання БВПД у Чернігівсь-
кій області. 

Захід 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
З метою підготовки пропозицій щодо порядку моніторингу діяльності 

центрів з надання БВПД 14. 02.  2017 р. було проведено оперативну нараду 
щодо визначення першочергових заходів по проведенню моніторингу діяльно-
сті відділів бюро правової допомоги, виявленню потреби у проведенні внут-
рішніх навчань  та затверджено графіки виїздів до бюро правової допомоги та 
графіки проведення внутрішніх навчань. 

З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової 
допомоги силами центрального офісу МЦ 30.03.2017 року було проведено мо-
ніторинг діяльності відділу «Носівське бюро правової допомоги». 

Захід 3.3. Управління людськими ресурсами 
З метою проведення оцінювання працівників центрів, виявлення потреби у про-
веденні внутрішніх навчань, формування графіку їх проведення, 14. 02 207 року  
проведено оперативну нараду щодо визначення першочергових заходів по про-
веденню моніторингу діяльності відділів бюро правової допомоги, виявленню 
потреби у проведенні внутрішніх навчань  та затверджено графіки виїздів до 
бюро правової допомоги та графіки проведення внутрішніх навчань. 

Протягом звітного періоду проводилися внутрішні навчання та підви-
щення кваліфікації працівників РЦ, МЦ та бюро.  
Так, 02.02.2017р. з метою  підведення  підсумків роботи 2016 року, а також 
планування,  обговорення пріоритетних  напрямів  діяльності на 2017 рік, у Ні-
жинському місцевому центрі з надання БВПД була проведена  робоча нарада  
за участю працівників центру та керівників бюро правової допомоги.  

 
01.03.2017р.участь працівників Ніжинського МЦ у нарадііз працівниками РЦ, 
де обговорилися питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатам, а 
також  правильність заповнення розрахунків для оплати послуг за виконання 
доручень. 



23.03.2017р. працівники Ніжинського МЦ та бюро  взяли участь навчанні щодо 
організації роботи відділу представництва та обговорення практичних аспектів 
складення документів процесуального характеру. 
28.03.2017р. головний бухгалтер Ніжинського МЦ відвідала  дводенний семі-
нар щодо організації електронних торгів у системі «Prozorro». Семінар на тему: 
«Публічні закупівлі» організований ТОВ «Агентство «Консалт» м.Черкаси. 

У лютому та березні 2017 року працівниками бюро правової допомоги в 
рамках самоосвіти та на оперативних нарадах було вивчено інструкцію з діло-
водства в Міністерстві юстиції України, затвердженої наказом Міністерстві 
юстиції України 02.07. 12 № 973/5 та Порядку організації оперативного пла-
нування та моніторингу діяльності, затвердженого наказом Координаційного 
центру з надання правової допомоги від 30.06. 16 № 175. 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпе-
чення 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 належно-
му рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України , Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  наказів  
та інших нормативно – правових актів.  

Завдання 4.2 Електронний документообіг та кадровий облік 

Протягом звітного періоду впроваджено єдину електронну програму сис-
теми обліку та моніторингу часу TimeTrackerAgent в центральному офісі місце-
вого центру, а також у відділах бюро правової допомоги. 

Завдання 4.3  Підтримання в актуальному стані інформацій на пор-
талі системи БПД  

Протягом звітного періоду підготовлено та розміщено на веб-сайті 
Центру 52 статті про роботу МЦ та бюро, а також розміщено 12 статей про ро-
боту РЦ. 

Постійно проводиться статистичний аналіз діяльності Ніжинського МЦ з 
надання БВПД 

Завдання 4.4 Матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфра-
структури 

Виконання заходів щодо встановлення технічних засобів в центрах з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги(закупівля необхідного облад-
нання), закупівлі та встановлення необхідного обладнання в центрах для охо-
рони та збереження майна (охоронної сигналізації та кнопки пожежної безпеки) 



та для проведення комунікаційних заходів (медіа набір - ноутбук, проектор, ек-
ран) перенесено на ІІІ квартал 2017 року у зв’язку з відсутністю кошторисних 
призначень для закупівлі 

Завдання 4.5  Розвиток аналітичної спроможності центрів 

Протягом звітного періоду працівниками Ніжинського МЦ та бюро підго-
товлені 14 публікацій, що були розміщені на Регіональному сайті, з яких 2 на-
друковані у «Інформаційному дайджесті» №21,22. Перелік публікацій: 
29.03.2017р. «Внутрішньо переміщені сім’ї Варвинського району отримали 
комплексну правову допомогу»; 
27.03. 2017р. «Про те, як не стати жертвою насильства говорили на лекції-
тренінгу у м. Ніжині»; 
22.03. 2017р. «Як поводитися на водних об’єктах?»; 
17.03.2017р. «У відділенні поштового зв’язку Прилуцького району надавали 
правову   допомогу»; 
14.03.2017р. «Захворіли під час відпустки? Як діяти?»; 
01.03.2017р. «Як отримати у власність земельну частку (пай)?»; 
23.02.2017р. «Спеціалісти бюро допомогли жінці отримати доплату за вислугу 
років у повному обсязі»; 
10.02.2017р. «У Борзнянській загальноосвітній школі говорили про права дити-
ни»; 
08.02.2017р. «Першочергові кроки у випадку насильства у сім’ї»; 
07.02.2017р. «Підопічна територіального центру соціального обслуговування 
отримала правову допомогу»; 
01.02.2017р. «У Срібнянському відділенні поліції говорили про забезпечення 
доступу громадянам до безоплатної правової допомоги»; 
19.01.2017р. «Адвокат з Чернігівщини допоміг жінці отримати заборгованість 
по заробітній платні»; 
18.01.2017р. «Учасники АТО дізналися про внесені зміни до Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу»; 
01.01.2017р. «Клієнту допомогли встановили газовий лічильник безкоштовно». 

Постійно проводиться збір, аналіз та узагальнення інформацій діяльності 
центру.  

05.01.2017 – звіт про виконання плану діяльності за ІV квартал 2016 року 
Ніжинського МЦ з надання БВПД; 

05.01.2017р.- інформаційна  довідка виконання річного плану діяльності за ІV 
квартал 2016 року; 

20.03.2017р.-  збір, аналіз та узагальнення інформації для формування «карти 
правових потреб» 

05.01.2017 – узагальнена інформація про проведену роботу Ніжинським МЦ з 
надання БВПД за грудень 2016 року; 



05.02.2017 – узагальнена інформація про проведену роботу Ніжинським МЦ з 
надання БВПД за січень 2017 року; 

05.03.2017 – узагальнена інформація про проведену роботу Ніжинським МЦ з 
надання БВПДза лютий 2017 року; 

10.01.2017 – інформація щодо утворення та забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу та мобільних консультаційних пунктів за ІV квартал 2016 року 
Ніжинського МЦ з надання БВПД 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01 січня по 31 березня 2017 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 2137 звернень клієнтів, 1880 особам було 
надано правову консультацію, 257 із них написали письмову заяву про надан-
ня БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьова-
них звернень клієнтів 

№ 
з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість заре-
єстрованих 
звернень 

Кількість на-
даних право-
вих консуль-

тацій 

Кількість отри-
маних письмо-
вих звернень 
про надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації 
та консультацій 

202 153 49 

2 Відділ «Носівське БПД» 145 139 6 

3 Відділ «Талалаївське БПД» 277 250 27 
4… Відділ «Бобровицьке БПД» 205 189 16 

5 Відділ Бахмацьке БПД 257 248 9 

6 Відділ Борзнянське БПД 225 204 21 

7 Відділ Варвинське БПД 168 163 5 

8 Відділ Срібнянське БПД 240 228 12 

9 Відділ Ічнянське БПД 123 118 5 

10 Відділ Прилуцьке БПД 295 188 107 

 Разом по МЦ 2137 1880 257 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
236 рішень про надання БВПД та надано 233 доручень адвокатам та 2накази 
штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення проце-
суальних документів). По 2 письмовим зверненням було надано відмову у на-
данні БВПД. 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціа-
льного забезпечення 413 (19%), спадкового 308 (14%), з інших питань 255 
(12%), земельного 228 (11%), договірного 165 (8%),  сімейного 164 
(8%),іншого цивільного 159 (7%) права,  трудового 148 (7%),житлового 102 
(5%),  адміністративного 89 (4%),з питань виконання судових рішень 70 (3%), 
з та з неправових питань 36 (2%). 
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За І квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД звер-
нулось 838 жінок та 655 чоловіків. 

 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  

за статтю. 
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За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги за I квартал 2017 року звернулись грома-
дяни віком до 18 років – 3; від 18 до 35 років – 397, від 35 до 60 років – 782, по-
над 60 років – 311 особи.  
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Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  

за віком. 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по ветеранам війни 106 (45%),  малозабез-
печеним особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожит-
кового мінімуму) 85 (36%), інвалідам 35 (15%), інші категорії 10(4%) .  
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 Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 
звітний квартал було: 
• здійснено 66 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 16 дис-

танційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консуль-
таційних пунктів склала 186 осіб, в тому числі 127 осіби звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консуль-
таційних пунктів та 59 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу  20 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 60 правопросвітницьких заходів. 
• розміщено у ЗМІ  63 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
• надано 32 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

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

№ 
з/п 

Наймену-
вання МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
пунк-
тів/осіб, 
що отри-
мали пра-
вову допо-
могу 

Кількість 
діючих 
дистанцій-
них пунк-
тів/осіб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайде-
рів БПД, 
яким на-
дано ме-
тодичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 
право-
просвітниць-
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким на-
дано дос-
туп до 
електрон-
них серві-
сів МЮ 

Кількість 
інформацій-
них матеріа-
лів, розмі-
щених у ЗМІ 

1 Разом по 
МЦ, в тому 
числі: 

66/127 16/59 20 60 32 63 

2 Бахмацьке 
бюро право-
во 

1/1 0/0 1 2 1 0 

3 Бобровицьке  
бюро  

13/15 3/0 11 9 26 8 

4
… 

Борзнянське 
бюро 

24/41 6/29 2 18 0 11 

5 Варвинське 
бюро 

 

5/17 1/4 0 6 0 6 

6 Ічнянське 
бюро 

6/9 0/0 0 3 0 0 

7 Носівське 
бюро 

2/7 1/0 0 4 1 15 

8 Прилуцьке 
бюро 

6/6 2/4 2 5 2 4 

9 Срібнянське 
бюро 

2/10 1/12 1 4 2 0 

10 Талалаївське 
бюро 

4/13 1/6 2 4 0 6 
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