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

дання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
на 2018 рік у I 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 та на виконання Меморандуму про співпрацю між Координа-
ційним центром з надання правової допомоги та Державною службою зайнятос-
ті,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомоги у ра-
йонних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Бобровицького, Сріб-
нянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцького, Носівсько-
го, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  21 правопросвітницький 
захід,  а саме: 

10.01.2018 р.  проведений семінар у Варвинському районному центрі зайня-
тості на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції. Перелік документів, які 
необхідно оформити для працевлаштування за кордоном. Як підготуватися до пої-
здки?»; 

11.01.2018р. проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в Талалаївсь-
кому районі на тему: «Порядок прийняття на роботу працівників та гарантії при 
працевлаштуванні та оплати праці;  
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11.01.2018р. – проведено семінар у Борзнянськомурайонному центрі зайня-
тості на тему: «Легальна трудова діяльність»; 

18.01.2018р. – проведено семінар у Бобровицькому районному центрі зайня-
тості натему: «Затопили сусіди зверху – що робити і куди звертатися?»; 

24.01.2018р. –проведено семінар у Бо-
бровицькому районному центрі зайнятості на 
тему: «Термін випробування при прийнятті 
на роботу»; 

24.01.2018р.-проведено семінару відді-
лі сприяння зайнятості в Талалаївському ра-
йоні  на тему: «Легальна трудова діяльність»; 

30.01.2018р.–проведено семінар у Ні-
жинському центрі зайнятості на тему: «Лега-
льна трудова діяльність»; 

01.02.2018р. – проведено семінар у Ніжинському центрі зайнятості на тему : 
«Затопили сусіди зверху – що робити і куди звертатися?»; 

07.02. 2018р.- проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в Талалаївсь-
кому районі «Легальна трудова діяльність»; 

05.02.2018р. - проведено семінар у Носівському районному центрі зайнятос-
ті на тему : «Легальна зайнятість»; 

23.02.2018р. -проведено семінар у Бахмацькому районному центрі зайнятос-
ті на тему: «Основні напрямки проекту « Я маю право». «Порядок стягнення алі-
ментів по – новому»; 

19.02.2018р.  – проведено семінар у Бобровицькому районному центрі 
зайнятості на тему:«Що робити, якщо немає чим платити за кредит?»; 

21.02.2018р.проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в Талалаївсь-
кому районі «Порядок стягнення аліментів по – новому»; 

20.02.2018р.- проведено семінар у Борзнянському районному центрі зайня-
тості на тему: «Жінки знайте свої права»; 

0202.2018р.- проведено семінар у Ічнянському районному центрі зайнятості 
на тему: «Молодь на ринку праці»; 

14.03.2018р.–проведено семінар уБобровицькому центрі зайнятості на тему: 
«Як приватизувати квартиру?»; 

15.03.2018р.- проведено семінар у Варвинському районному центрі зайнято-
сті на тему: «Реалізація соціальних гарантій учасників АТО»; 

12.03.2018р. - проведено семінар у Борзнянському районному центрі зайня-
тості на тему: «Спадкове законодавство»; 

14.03.2018р. -проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в Талалаївсь-
кому районі на тему: «Термін випробування при прийнятті на роботу»; 

19.03.2018р.-проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в Талалаївсь-
кому районі на тему :«Порядок стягнення аліментів по – новому»; 

28.03.2018 р.- проведено семінар в Варвинському районному центрі на тему: 
«Легальна зайнятість. Оформлення трудового договору. Переваги офіційного 
працевлаштування». 

23.03.2018р.- проведено семінар в Ічнянському районному центрі зайнятості 
на тему: «Техніка пошуку роботи. Співбесіда з роботодавцем». 

 



 
Протягом звітного періоду з метою запобігання випадкам домашнього на-

сильства працівниками Ніжинського МЦ проведено 3  правопросвітницьких захо-
ди:  

03.03.2018 р. - участь у спільному засіданні Координаційної ради з питань 
молодіжної політики та Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демо-
графічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми, 
що відбулася у Борзнянській райдержадміністрації; 

06.03. 2018р. - проведено лекцію для учнів 8-9 класів Бурімської ЗОШ Іч-
нянського району на тему: «Профілактика та запобігання насильства в сім’ї»; 

27.03.2018р. - участь у засіданні координаційної  ради з питань попереджен-
ня насильства в сім’ї , що відбулася  у приміщенні Ніжинської міської ради . 

 
 
Окрім того, 28 березня 2018 року,  з метою начальником проведення право-

просвітницьких заходів,спрямованих на запобігання дискримінації, працівника-
миСрібнянського бюро правової допомоги  проведена робоча зустріч із начальни-
ком Срібнянського відділення поліції прилуцького відділу поліції ГУНП у Черні-
гівській області Дідиком В.В.,його заступником Желібою О.В,начальником відді-
лу превенції Кривов’язом А.М. та начальником карного розшуку Лазутіним І.П. 
Під час зустрічі обговорено питання щодо спільних заходів по превенції злочин-
ності,запобіганню насильству в сім’ї .В раках проекту «Я маю право» роздано ін-
формаційні буклети та розміщено кабінети прийому громадян. Домовились про 
подальшу тісну співпрацю. 

Також  проведено 5 правопросвітницьких заходів, що спрямовані на за-
побігання злочинності: 

15.01.2018р. на виконання плану захо-
дів Міністерства юстиції України  із реаліза-
ції  правопросвітницького проекту «Я маю 
право» у 2017-2019 роках  зустрілися із коле-
ктивом Ніжинського міськрайонного відділу 
з питань пробації;  

15.01.2018 р.  відбулася робоча зустріч  
із завідувачем Талалаївского районного сек-
тору з питань пробації Юлією Карпенко; 



02.02.2018р.  проведено  семінар-нараду із начальником Носівського район-
ного сектору з питань  виконання кримінальних  покарань та пробації  - Макєєн-
ком А.В., головниим державним виконавцем Носівського районного відділу ДВС- 
Чубом О.О.; 

16.02.2018р.  -  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, взаємодія правоохоронних органів з цих питань». В ході наради були 
підведені підсумки 2017 року, проведений аналіз криміногенної ситуації, розроб-
лені шляхи  протидії, запобіганнязлочинності,  Окрім того, були обговорені  про-
позиції щодо взаємодії та співпраці між установами, що спрямовані на профілак-
тику злочинності ,  а також проведення інформаційно – роз’яснювальної  роботи 
серед  населення. 

16.03.2018р.проведено робочу зустріч зі старшим інспектором Прилуцького 
МРВ з питань пробації майором внутрішньої служби Савченко С.В. 

 
Протягом I кварталу 2018 року було проведено 12 правопросвітницьких за-

ходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавст-
ві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпе-
чення: 

17.01.2018р. Бобровицький районний центр зайнятості. Теми : «Ставки ЄСВ 
(єдиного соціального внеску) для ФОП на 2018 рік»;  «Забирають бізнес - що ро-
бити?», « Винник спір - як його вирішити?», « Своєчасно не повернули кредит - 
строки позовної давності»; 

22.01.2018р.  проведено зустріч із колективом  Бобровицького  управління 
агропромислового розвитку на тема : «Підготовка до подання електронних декла-
рацій»; 

22.01.2018 р. проведено робочу зустріч із колективом Ічнянського СТОВ 
«Інтер». В ході зустрічі було обговорено основні проблеми  трудових відносин  та 
підвищення рівня соціального захисту громадян; 

13.02.2018 р. проведено диспут із працівниками Бобровицького районного 
центру дитячої творчості на тему : «Медична реформа в Україні»; 

22.02.2018р. – проведено виступ для вчителів у Марковецькій загальноосві-
тній школі I-III ступенів на тему : «Зняття з реєстрації місця проживання». 

02.03.2018р. –  Бобровицьким бюро правової допомоги проведено круглий 
стіл спільно із працівниками Бобровицького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ 
Бутакова О.М та Головко Н.О.,  та за участі реєстратора Бобровицької міської ра-
ди Бойко О.М., та представника Фонду соціального страхування у Бобровицькому 
районі Горлач Т.Б. на тему «Медична реформа»; 

02.03.2018 р.  проведено робочу зустріч  із працівниками Срібнянського ра-
йонного відділу Державної міграційної служби України щодо порядку отримання 
закордонного паспорта та біометричного паспорта громадянина; 

06.03.2018р. –проведена зустріч із  Бобровицького відділення АТ "Ощад-
банк", на тему  новації у законодавстві; 

06.03.2018р. – інформаційна зустріч із населенням об’єднаних територіаль-
них громад с. Високе та с. Плиски  в рамках загальнонаціонального правопросвіт-
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ницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 
«ЗНАЮ!ДОВІРЯЮ!ВИКОНУЮ!» ; 

20.03.2018р. – проведено семінардля вихователівдошкільного навчального 
закладу дитячого садочка "Барвінок"  спільно із Бобровицьким районним відділом 
ДРАЦС; 

22.03.2018р. – проведено семінарі з педагогічним колективом  Ярославської 
загальноосвітньої ЗОШ I-III ступенів Бобровицького району; 

29.03. 2018 р.  відбулася зустрілася із педагогічним колективом Красноко-
лядинської ЗОШ I-III ступенів Талалаївського району. 

 
Проведено 7  правопросвітницьких семінарів із найактуальніших питань 

життя громад, із залученням партнерів з числа громадських організацій, держав-
них установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого самов-
рядування відбулися у Бобровицькому районі. 

05.01.2018р. – начальником відділу проведено виступ у Бобровицькій 
ПДПЧ15. Тема виступу «Новели в законодавстві»; 

26.01.2018р. – проведено виступ у Бобровицькому відділенні пошти. Тема 
виступу «Відповідальність за несплату аліментів»; 

01.02.2018р. – участь у  нараді працівників фінансового управління Бобро-
вицького району. Присутні дізнатись про «Відповідальність за несплату алімен-
тів» та «5 речей, які треба знати про новий закон щодо домашнього насильства»; 

14.02.2018р. відбулася зустріч із працівниками Талалаївської центральна 
районна бібліотеки щодо етапів розвитку системи безоплатної правової допомоги, 
порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги та розширення кола 
суб'єктів отримання безоплатної вторинної правової допомоги; 

21.02.2018р. проведено робочу зустріч  із   працівниками Ічнянської райс-
поживспілки по обговоренню результатів роботи та напрацювання нових підходів 
до надання БПД; 

28.02.2018р. проведено виступ для працівників Бобровицького музею. Тема 
виступу «Порушення прав людини в Інтернеті»; 

01.03.2018 р.- зустріч з працівниками ПАТ НСК «Оранта» на тему : «Відпо-
відальність за несплату аліментів». 

За окремим графіком Мін’юсту постійно 
проводяться  інформаційно-просвітницькі захо-
ди «ЯМП» серед населення, підприємств, уста-
нов, організацій, навчальних закладів інформа-
ційного друкованих та електронних матеріа-
лів(зокрема, буклетів, бюлетенів, брошур) на 
правову тематику відповідно до інтересів цільо-
вої аудиторії, а також здійснюється щотижневе 
звітування. 

 
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, органам місцевого самоврядування була надана допомога щодо ство-
рення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття відповідних 
місцевих програм та проведення конкурсу: 

16.01.2018 р. надано методичну правову допомогу в.о. Гриціївського старо-
сти Ковальову Михайлу щодо  питань діяльності старости, його повноважень та 
обов’язків згідно чинного законодавства; 

26.01.2018р  надано методичну правову допомогу в.о.Гриціївського старос-
ти Ковальову Михайлу щодо  правову допомогу з питань пенсійної реформи; 

01.03.2018 р.  проведено практикум з питань заповнення декларацій для го-
лів сільських та селевих рад у Бобровицькій районній раді; 

21.03.2018р. – проведено виступ перед по-
садовими особами місцевого самоврядування 
Бобровицького району на семінарі "Роль старос-
ти в об'єднаній територіальній громаді", що про-
водився на базі Бобровицької міської ради 
Центром розвитку місцевого самоврядування за 
підтримки U-Lead з Європою. Відбулось цікаве 
та пізнавальне спілкування, в ході якого присут-
ніх було ознайомлено «Як отримати статус інва-
ліда війни військовослужбовцю, що отримав поранення під час участі в АТО». 

 
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, 
установ та організацій, що відбулися у Варвинському, Бобровицькому, Прилу-
цькому, Носівському, Ніжинському, Борзнянському, Срібнянському, Талалаївсь-
кому, Ічнянському  та Бахмацькому районах, усього 14 заходів: 

25.01.2018р. відбулася семінар-нарада сільських, селищного голів та секре-
тарів виконавчих комітетів селищної, сільських рад за участю начальника Талала-
ївське бюро правової допомоги Яна Мудревська інформувала присутніх про зміни 
до Цивільно-процесуального кодексу України; 

29.01. 2018р.  проведено круглий стіл в 
рамках проекту «Я маю право!» за участі  пред-
ставників Бахмацького районного відділу з пи-
тань пробації щодо консолідації зусиль відді-
лів, співпраці, спрямованих на недопущення 
порушень прав і свобод людини та громадяни-
на, забезпечення рівного доступу громадян до 
правосуддя; 

30.01.2018р. – проведено спільний семінар для юридичних служб Боброви-
цької райдержадміністрації, органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня;   



06.02.2018р.участь у семінарі селищних, сільських голів та секретарів рад 
Ніжинського району, що відбувся у приміщенні міськвиконкому; 

07.02.2018р. – проведено виїзний день-приймальню районної державної ад-
міністрації та районної ради, керівників установ, організацій, служб району в с. 
Кобижча Бобровицької міської ради;  

15.02.2018р. – прийнято участь у мітингу та урочистому покладанні квітів 
до пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістамз нагоди відзначання Дня вшану-
вання учасників бойових дій на території інших держав, 29-ї річниці виведення 
радянських військ з Афганістану, що відбулося у смт. Срібне біля меморіалу вої-
нам Афганцям; 

22.02.2018р. з метою вивчення правових потреб жителів громади працівни-
ки Талалаївського бюро правової допомоги взяли участь у  зборах  громадян  в 
смт. Талалаївка; 

28.02. 2018 р. проведено семінар для працівників бібліотек, та відвідувачів 
Талалаївської районної центральної бібліотеки на тему : «Відповідальність за не-
сплату аліментів»; 

01.03.2018р.проведено нараду із працівниками Носівського районного 
сектору з питань  виконання кримінальних  покарань та пробації ,спеціалістом 
Носівськогорайонного Центру зайнятості та державним виконавцем Носівського 
районного відділу ДВС; 

06.03.2018р. участь в оперативній нараді, що проводилась в Центрі надання 
адміністративних послуг Срібнянської РДА. Обговорено зміни, що відбулися в 
Законодавстві в сфері надання БПД та надання адмінпослуг та подальша співпра-
ця та взаємодія; 

15.03.2018р.  – проведено семінар для пред-
ставникiв юридичних служб органів державної вла-
ди та органів мiсцевого самоврядування у Борзнян-
ській  РДА; 

22.03.2018р. відбулася семінар-нарада сільсь-
ких, селищного голів та секретарів виконавчих ко-
мітетів селищної, сільських рад Талалаївського ра-
йону інформувала присутніх про зміни до правил 
поховання; 

23.03.2018р. участь  у сході села на запрошення Гриціївського сільського 
голови Ковалова М.О.;   

29.03.2018 р. проведено робочу зустріч із головою Срібнянської РДА Бон-
даренко Н.Г. Під час зустрічі обговорено питання  співпраці та спільних правоп-
росвітницьких заходів серед населення в рамках проекту «Я маю право».  

 
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 допо-
моги є проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для 
різних категорій населення. 



Так,з метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлені батьківського піклування, дітей, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів , 11.01.2018р.  проведено виступ у Бобровицькому ра-
йонному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Тема виступу «Право 
на доступ до інформації», «Новели у законодавстві».  

 
Для вирішення найбільш актуальних правових питань працівниками Ніжин-

ського МЦ проводяться інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для 
учасників АТО : 

30.01.2018р. проведений  інформаційно-роз’яснювальних захід із ліквідато-
рами аварії на ЧАЕС та учасниками АТО.  В ході зустрічі проведено публічну 
презентацію результатів діяльності Бахмацьке БПД та обговорення загальнонаці-
онального проекту  « Я маю право»; 

09.02.2018р. проведено зустріч-лекція на тему «Державна цільова підтримка 
учасників бойових дій та членів їх сімей у здобутті професійно-технічної та вищої 
освіти» спільно із Срібнянським ОМВК, районного відділу ДРАЦС, юридичного 
відділу Срібнянського РДА; 
15.03.2018р. проведено робочу зустріч із заступником начальника відділу з актив-
ної підтримки  безробітніх Прилуцького МЦЗ Нюнькою Тетяною Миколаївною,  
учасниками АТО на тему: «Пільги для учасників АТО».  

 
Протягом звітного періоду було проведено   13 тематичних семінарів, 

лекцій у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах піс-
лядипломної освіти: 

07.02.2018р. в рамках загальнонаціонального проекту «Я_маю_право!» в 
приміщенні Носівської загальноосвітньої школи I-IIIступенів №2 провели лекцію 
для учнів 9-11-х класів; 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=822514304601767


22.02.2018р. - проведений виступ у Марковецькій загальноосвітній школі I-
III ступенів для учнів 6-7 класів. Тема виступу «Якщо Вас зупинив працівник по-
ліції», «Відповідальність неповнолітніх»; 

22.02.2018р. проведено захід  у с.Марківці у Дитячому садку «Казка». 
Програма виступу: 1) Історія «Права та Обов’язки». 2) «Казкова правова 
вікторина». 3)  «Захищаємо права казкових героїв». 4) «Виконуємо свої 
обов’язки»; 

21.02.2018р. на виконання плану заходів Міністерства юстиції України з ре-
алізації  правопросвітницького проекту «Я маю право!»  команда Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській області спільно із працівниками 
Ніжинського МЦ з надання БВПД зустрілися із викладачами та  студентами Ні-
жинського педагогічного університету ім. Миколи Гоголя. 

 
21.02.2018р. участь у засіданні круглого столу з питань соціального захисту 

сімей, в яких є діти , молодь, батьки, та/або інші особи з інвалідністю у м.Ніжині; 
28.02.2018р.  у Борзнянському державному сільськогосподарському техні-

кумі відбувся інформаційно-просвітницький  семінар "Жінки, знайте свої права" ; 
23.02.2018р. спільно з начальником Ічнянського районного відділу ДРАЦС 

Смоляр О.І. проведено лекцію для учнів 9-11 класів Ічнянської ЗОШ № 1 на тему: 
«Профілактика злочинів в суспільстві»; 

27.02.2018р.  відбулася зустріч  із педагогічним колективом Понорівської 
ЗОШ I-II ступенів Талалаївського району; 

02.03.2018р. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
«Я_маю_право!» в приміщенні Досліднянського НВК " ЗНЗ-ДНЗ " прочитала  ле-
кцію для учнів старших класів. «Основні права та обов’язки неповнолітніх. Від-
повідальність за порушення законодавства України»; 

20.03.2018р. – проведено захід у дошкільному навчальному закладі дитячо-
го садочку "Барвінок" Бобровицького району; 

22.03.2018р.– проведено виступ у Ярославській загальноосвітній ЗОШ I-
IIIступенів Бобровицького району. Працівники розповіли дітям про кримінальну 
та адміністративну відповідальність, а також про поводження з працівниками по-
ліції, та про викрадення дітей; 

28.03.2018р. у Борзнянському  державному сільськогосподарському техні-
кумі проведена  лекція: «Що повинен знати підліток при спілкуванні з поліці-
єю?»; 

29.03. 2018 р. зустріч  із педагогічним колективом Красноколядинської 
ЗОШ I-III ступенів Талалаївського району. 

http://markozosh.com.ua/
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З метою  проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ спі-

льно із бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ  на сесії Варвинсь-
кої районної ради, 15.03.2018. заслуховували звіт виконанню Програми правової 
освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Варвинського райо-
ну на 2016 – 2017 рокиза підсумками роботи Ніжинського МЦ та Варвинського 
правової допомоги.  

 
 
З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-

ники бюро систематично проводили 23 «вуличне» інформування , де поширюва-
ли  інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян. 

 
03.01.2018р. проведено вуличне інформування громадян Носівського райо-

ну; 
04.01. 2018 р.  проведено вуличне інформування для населення смт Талалаї-

вки; 
09.01.2018 р. та 12.01.2018 року проведено вуличне інформування громадян 

м.Бахмач; 

 
12.01.2018 року проведені вуличне інформування Леляківського старостин-

ського округу Варвинського району; 
10.01.2018р.проведено вуличне інформування громадян Носівського райо-

ну;  
23.01.2018р.проведено вуличне інформування села Красне Бахмацького ра-

йону; 
23.01.2018р. проведено  вуличне інформування жителів села Комарівка Бор-

знянського району; 
29.01.2018р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 



30.01.2018р проведено вуличне інформування жителів Липівської громади 
Талалаївського району; 

15.02.2018р. Варвинського  бюро правової допомоги розмістили інформа-
ційний куточок у  центральній районній аптеці. 

15.02.2018р.проведено вуличне інформування для населення смтТалалаївки.  
01.03.2018р.  проведено вуличне інформування Борзна; 

 
28.03.2018р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 
27.02.2018р. провели вуличне інформування громадян в селі Підгайне та 

Лукашівка Носівського району. 
06.03.2018р. здійснено вуличне інформування для населення смт Талалаїв-

ки; 

 
          

  
14.03.2018 р. провели вуличне інформування громадян в селі Селище Носів-

ського району; 
16.03.2018 р. та 22.03.2018 р. провела вуличне інформування громадян в се-

лах Лихачів, Софіївка, Рівчак-СтепанівкаНосівського району. 
29.03.2018р. проведено «вуличне інформування» серед жителів села Голінка 

Бахмацького району. 
29.03. 2018 р. здійснено вуличне інформування для населення смтТалалаїв-

ки; 
          23.03.2018 р. проведено  вуличне інформування громадян в селі МринНосів-
ського району. 

 
З метою проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціаль-

ного захисту населення, 11.01.2018р. головний спеціаліст Бобровицького бюро 
правової допомоги Аня Улезько зустрілася із колективом  Бобровицького район-



ного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де розповіла про новели 
у законодавстві України. 

 
Окрім того, 21 лютого 2018 року з метою розвитку мережі партнерів  пра-

цівники Ніжинського МЦ  взяли участь у засіданні круглого столу з питань соціа-
льного захисту сімей, в яких є діти , молодь, батьки, та/або інші особи з інвалідні-
стю за участі представників управліннях пенсійного фонду, управліннях праці та 
соціального захисту населення , а також громадських організацій . 

 
Невід’єдмною частиною роботи системи БПД є проведення інформаційних 

заходів в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 
08.02.2018р. проведено виступ Бобровицькому територіальному центрі со-

ціального обслуговування. Тема виступу«Українські фермери в 2018 році отри-
мають гривневі кредити за низькою ставкою на розвиток бізнесу», «Зростання цін 
на газ в Україні може зрости на 62%», «Зміни до Порядку надання пільг інвалі-
дам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів, підприємствам, устано-
вам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту 
населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів»; 

13.03.2018р.  здійснено виступ у Бобровицькому територіальному центрі. 
Тема виступу «Як приватизувати квартиру?». 

 
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 1 квартал 2018 року розміщено 46 публікації: Веб-сайти організацій -19; самос-
тійні електронні ЗМІ – 20; друковані ЗМІ - 4; радіо-3 (в ефірі радіоорганізації 
«Варвинське районне радіомовлення» звучали теми: «Жертви насильства в сім’ї 
та діти отримала більше можливостей доступу до безоплатної правової допомо-
ги»; (17.01.2018 р.);  «Зміни в законодавстві України по встановленню та стягнен-
ню аліментів» (13.02.2018р.). 26.01.2017 виступ на радіо «Борзна ФМ» в ефірі ра-
діомовлення прозвучала тема:«Жертви насильства та діти отримали більше мож-
ливостей доступу до безоплатної правової допомоги». 

Окрім того, з 15.02.2018 року на сайті Варвинської адміністрації розміщено 
банер «БПД». При проходженні через який розмішені статті та зміни до законо-
давства, оформлені в кольорових листівках. (посилання: http://varadm.cg.gov.ua/). 

 
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 вторинної 

правової допомоги у Чернігівській  області на I квартал 2018 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. 

http://varadm.cg.gov.ua/


На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 49 мобільних та 30 дистанційних консультаційних пунктів. 

За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів було надійшло 
94 зверненя,  надано 94 роз’яснення правового характеру. Основними питаннями, 
з якими звернулись особи до працівників центру, були питання соціального за-
безпечення, сімейні, спадкові та інші питання.  

Також забезпечено роботу 30 дистанцій-
них консультаційних пунктів у с. Талалаївка 
Ніжинського району, смт Срібне Срібнянсько-
го району, м. Бобровиця, м. Борзні, 
смт.Талалаївка, м.Прилуки, м.Бобровиця, 
смт.Варва, смт.Куликівка та м.Бахмач. 

За результатами роботи дистанційних 
консультаційних пунктів було прийнято 115 
звернення,  надано 113 роз’яснень правового характеру та прийнято 2 звернення 
за безоплатною вторинною правовою допомогою. Основними питаннями, з якими 
звернулись особи до працівників центру, були питання соціального забезпечення, 
земельні, спадкові. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги для літніх людей працівниками центру та бюро 
правової допомоги забезпечено діяльність мобільних консу-
льтаційних пунктів на базі Територіального центру соціаль-
ного обслуговування у м.Бобровиця, Талалаївського терито-
ріального центру соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг), Територіального центру обслуговування 
(надання соціальних послуг)Прилуцької РДА та Борзнянсь-
кого стаціонарного відділення для тимчасового або постій-
ного проживання одиноких пенсіонерів та інвалідів де було проінформовано про 
систему безоплатної вторинної правової допомоги в Україні, про основні поло-
ження Закону України «Про безоплатну правову допомогу», про діяльність Ні-
жинського 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, надані відповіді на питання, осіб, що зверталися до даних консульта-
ційних пунктів. Білшість питань стосувалася спадкового права та соціального за-
безпечення. 

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 з представниками служби у справах дітей Борзнянської  районної держав-
ної адміністрації, сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Варвинської РДА, 
Прилуцький районний центр соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді Прилу-
цької районної державної адміністрації. 

З метою розширення доступу до БПД також було забезпечено роботу мобі-
льних та дистанційних консультаційних пунктів в управліннях праці та соціаль-



ного захисту населення, управліннях пенсійного фонду, відділеннях Укрпошти, 
судах, в сільських, міських та селищних радах, у службах пробації, бібліотеках та 
центрах зайнятості. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для внут-
рішньо переміщених осіб був організований мобільний консультаційний пункт у 
Бобровицькому районному центрі соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді Бо-
бровицької районної державної адміністрації, де особам, що зверталися були на-
дані правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

З метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для учасників бойових дій, зок-
рема учасників АТО забезпечено роботу дистанцій-
ного консультаційного пункту в  громадській орга-
нізації Бахмацькому районному військовому комі-
саріаті та Срібнянському ОМВК. 

Періодично проводиться «вуличне» інформу-
вання громадян щодо функціонування Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги, роз’яснюється поняття безоплатної вторинної правової допо-
моги, 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, 25 січня 2018року з адвокатами  що надають правову допомогу у межах 
територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Самойленком 
М.Д., Ткаченко Н.М.,Кухта В.Б. 09 лютого 2018 року Биковець В.М., Котенок 
А.П.,30 березня 2018 року Биковець В.В., Дорошенко Г.М., Сербін В.М., проведе-
но на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги робочі зустрічі у ході якихбули обговорені наступні питання: 

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

- приклади успішних практик адвокатів; 
- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допо-

моги; 
 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 інтрв’ювання клієнтів (у зв’язку з тим, що ін-
терв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого відмов-
ляються від проходження опитування), лише троє з них згодилися на опитування. 
Основним недоліком, на який вказали клієнти – це велика зайнятість адвокатів, 
залучення більшої кількості адвокатів для надання безоплатної правової допомоги 
у цивільному процесі. Крім того, клієнти поскаржились на довготривалий судо-
вий 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 (05.02.2018, 13.03.2018 та 03.04.2018), 
центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру інформація 
про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну право-
ву допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та типових звер-
нень громадян на основі аналізу звітності адвокатів.  

ПротягомI кварталу 2018 року до Регіонального центру повідомлялося про 3 
позитивних практикизахисту у цивільних та кримінальних провадженнях. Так, 
адвокат Дорошенко Г. М., представляв інтереси  у суді щодо адміністративного 
правопорушення передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП. За результатами розгляду ад-
міністративного провадження, судом було закрито справу за відсутністю складу 
адміністративного правопорушення. 

Крім того,адвокат Бойчук В.М., представляла інтереси клієнта з приводу 
повернення грошових коштів які були надані на купівлю будинку. 

Дослідивши наявні у справі документи, з’ясувавши всі фактичні обставини 
справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги,  суд позовні вимоги клієнта центру 
та його представника підтримали у повному обсязі та позов задовольнили. 

 Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у трудових, спадко-
вих, земельних та сімейних спорах, справах окремого провадження. 

  
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 4 особам, а саме: 

• Хоменко Ганна Яковлівна, яка 
звернулася до консультантів Варвинсь-
кого бюро стосовно порядку внесення 
виправлення описки у рішення суду а та-
кож порядок звернення до Ніжинського 
МЦ та перелік суб’єктів права на БВПД; 

• Хоружий Борис Вікторович та 
Хоружа Інна Іванівна (проживають у Ба-
хмацькому районі) –  надано консультації стосовно стягнення заборгованості 
з орендної плати за паї; 

• Макаренко Катерина Дмитрівна (Бахмацький район) – надано 
роз’яснення, щодо порядоку розірвання договору оренди житлового примі-
щення. 

 



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

 
З метоювизначення правових потреб територіальних громад, органів тери-

торіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ та 
формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського місце-
вого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення правових 
питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги 
за період із 01.01.2018 по 31.03.2018 року. За результатами аналізу звернень гро-
мадян сформована карта правових потребтериторіальної юрисдикції Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інформація  
розміщена 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, право просвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 

 
З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації  для ви-

конання функції представництва в суді 31 січня 2018р. було проведено навчання 
для працівників місцевого центру та віддлів бюро. 

 
Завдання 2.2. 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 
 
Крім 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 

взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його терито-
ріальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесуза звітний період  по 
КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 836401,72грн.,  
придбано матеріалів на суму 300,00грн. конверти та марки. 

 
Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
 
З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової до-

помоги силами центрального офісу МЦ  21.03.2018р., начальник відділу підтрим-
ки та розвитку інфраструктури Горбаченко Олександр Васильович та головний 
спеціаліст відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського об-
ліку Кириченко Юлія Віталіївнавідвідали Прилуцьке бюро правової допомоги. 

Метою проведення моніторингу діяльності відділу «Прилуцьке бюро право-
вої допомоги» є оцінка діяльності бюро: правильність ведення інформаційної до-
кументації, номенклатури, оформлення документів, дотримання правил пожежної 
безпеки, охорони праці та перевірка наявності матеріально-технічної бази відпо-
відно до проведеної щорічної інвентаризації в 2017 році. 

 
[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 січня по 31 березня 2018 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 1611 звернень клієнтів, 1442 надано правову кон-
сультацію,169 із них написали 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 правової інфо-
рмації та консульта-
цій 

257 209 48 

 «Носівське БПД» 129 105 24 
 «Талалаївське БПД» 238 227 11 
 «Бобровицьке БПД»           181           178 3 
 Бахмацьке БПД 194 167 27 
 Борзнянське БПД 137 127 10 
 Варвинське ББПД 155 148 7 
 Срібнянське Бпд 107 89 18 
 Ічнянське БПД 120 116 4 
 Прилуцьке БПД БПД 93 76 17 
 Разом по МЦ 1611 1442 169 
 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийня-

то165 рішення про надання БВПД, у тому числі надано 121 доручення адвокатам 
та 54наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформ-
лення процесуальних документів). По 2 письмовим зверненням було надано від-
мову у наданні БВПД. 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних пи-
тань:сімейного 243 (14%),соціального забезпечення 229 (14%), спадкового 227 
(14%),з іншого цивільного права 183 (11%),земельного 141 (9%), договірного 
130 (8%),з інших питань 108 (7%),житлового 109 (7%),трудового 107 (7%), адмі-
ністративного 62 (4%),  з питань виконання судових рішень 43 (3%),  та з непра-
вових питань 29 (2%). 
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За I квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД зверну-

лось 654 жінок та 424 чоловіків. 
 
 
 
 
 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за статтю. 
 

Чоловіки
39%

Жінки
61%

 
 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги за Iквартал 2018 року звернулись громадяни 
віком до 18 років – 3; від 18 до 35 років – 291, від 35 до 60 років – 549, понад 60 
років – 235 особи.  



35-60 років
51%

до 18 років
0%

18-35 років
27%

понад 60 років
22%

 
 
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) 112 (67%), інва-
лідам 35 (21%), ветеранам війни 14 (8%),  інші категорії 6 (4%) .  

інші категорії
4%

малозабезпечені
67%

Ветерани війни
8%

інваліди
21%

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

звітний квартал було: 
 

• здійснено 49 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 30 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консульта-
ційних пунктів склала 209 осіб, в тому числі 94 особи звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 115 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу  15 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 127правопросвітницьких заходів. 
•  розміщено у ЗМІ  46 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД. 
•  надано 13 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 

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: 

49/94 
 

30/115 
 

15 127 13 46 

2 
Бахмацьке 
бюро  

5/5 4/11 0 8 2 1 

3 
Бобровиць-
ке  бюро  

20/30 4/9 3 28 7 7 

4 
Борзнянсь-
ке бюро 

7/18 3/15 0 11 0 2 

5 
Варвинське 
бюро 

 

3/6 4/26 1 9 1 4 

6 
Ічнянське 
бюро 

0/0 3/18 0 10 0 2 

7 
Носівське 
бюро 

3/5 1/5 1 15 0 4 

8 
Прилуцьке 
бюро 

1/1 4/2 1 6 0 1 

9 
Срібнянсь-
ке бюро 

3/9 2/10 3 7 0 0 

10 
Талалаївсь-
ке бюро 

4/11 2/10 2 27 0 7 
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