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

дання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
на 2019 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  26 правопросвітницький 
захід,  а саме: 

 
08.01.2019р. проведений семінар «Легальна зайнятість» в Носівському ра-

йонному центрі зайнятості; 
15.01.2019р. проведений виступ у Бобровицькому районному  центрі  зайня-

тості  «Кримінальна відповідальність за домашнє насильство»; 
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17.01.2019р. проведено семінар «Лега-
льна зайнятість» у Прилуцькому міськрайон-
ному  центрі   зайнятості; 

17.01.2019р. проведено семінар для мо-
лоді, що перебувають на обліку в Ічнянсько-
му районному  центрі зайнятості. 

21 .01.2019р. проведено семінар «Лега-
льна зайнятість» в приміщенні  Ічнянського 
районного центру зайнятості ; 

24.01.2019р. проведено семінар  «Лега-
льна зайнятість»  у приміщенні  Прилуцького міськрайонного центру  зайнятості ; 

28.01.2019р. проведено семінар  «Легальна зайнятість: переваги офіційного 
працевлаштування» у приміщенні Варвинського районного центру зайнятості; 

05.02.2019р. проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку в  Іч-
нянського районного центру зайнятості ; 

11.02.2019р. проведено семінар для жінок, що перебувають на обліку  у 
Варвинському  районному центрі зайнятості на тему: «Гендерна нерівність жінок 
та домашнє насильство. Проблеми, які виникають та захист своїх  прав» та « Я 
маю право обирати». 

12.02.2019р.  проведено семінар  «Легальна зайнятість» в Носівському ра-
йонному центрі зайнятості; 

21.02.2019р. проведено семінар «Звільнення за власним бажанням чи за уго-
дою сторін?». «Як проголосувати не за місцем реєстрації на виборах 2019?» для 
осіб які перебувають на обліку у Бобровицькому районному центрі зайнятості; 

27.02.2019р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївсько-
му районі Срібнянського районного центру зайнятості проведено семінар для 
осіб, що перебувають на обліку «Легальна зайнятість»; 

28.02.2019р. проведено семінар для 
молоді  в приміщенні  Ічнянського районно-
го центру зайнятості проведено семінар для 
молоді, що перебувають на обліку у Держа-
вній службі зайнятості на тему: «Негативні 
наслідки отримання заробітної плати в «кон-
верті». Легальна зайнятість». 

05.03.2019 р. проведено семінар в Вар-
винському районному центрі зайнятості на 
тему: «Жінка на ринку праці». 

07.03.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» для осіб , що перебу-
вають на обліку у  Прилуцькій  міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості ; 

14.03.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» у Варвинському ра-
йонному центрі зайнятості; 

14.03. 2019 р. в приміщенні  Ічнянського районного центру зайнятості про-
ведено семінар «Переваги офіційного працевлаштування» для молоді, що перебу-
вають на обліку у Державній службі зайнятості ; 
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12.03.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» в Носівському ра-
йонному центрі зайнятості ; 

14.03.2019р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі  прове-
дено семінар «Легальна зайнятість»; 

21.03.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» для осіб , що перебу-
вають на обліку у  Прилуцькій  міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості ; 

21.03.2019р. проведено семінар  «Легальна зайнятість» , « Я маю право го-
лосу» для осіб , що перебувають на обліку  у Ніжинському міськрайонному центрі 
зайнятості; 

22.03.2019р. у Борзнянській район-
ній філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості відбувся тематичний захід для 
безробітних  «Легальна зайнятість»; 

27.03.2019р.  в приміщенні  Ічнян-
ського районного центру зайнятості про-
ведено семінар для молоді, що перебува-
ють на обліку у Державній службі зайня-
тості на тему: «Я маю право голосу. Від-
повідальне батьківство»; 

28.03.2019р.  проведено семінар у приміщенні Бобровицького центру зайня-
тості ; 

28.03.2019р проведено семінар «Легальна зайнятість» для осіб , що перебу-
вають на обліку у  Прилуцькій  міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості ; 

29.03.2019р.  проведено семінар  в Бахмацькому районному центрі зайнято-
сті « Я маю право обирати» та «Відповідальне батьківство» 

 
Протягом звітного періоду з метою запобігання випадкам домашнього на-

сильства працівниками Ніжинського МЦ проведено 2  правопросвітницьких захо-
ди:  

14.02.2019р.  спільно із  начальником Носівського районного відділу держа-
вної виконавчої служби  Віктором Гопанчуком  проведений захід для  батьків, 
вчителів та  учнів  Володькодівицької загальноосвітньої школи  I-III ступенів Но-
сівського району щодо попередження насильства в сім’ї; 

14.03.2019р. проведено  науково-практичний семінар для учнів Державного 
професійно-технічного навчального заклад «Ічнянський професійний аграрний 
ліцей» на тему: «Насильство в сім’ї.  Попередження насильства», «Я маю право 
голосу» 

Окрім того, з метою проведення правопросвітницьких заходів,спрямованих 
на запобігання дискримінації, працівниками центру проводяться заходи  щодо ор-
ганізації спільних дій по превенції злочинності,запобіганню насильству в сім’ї . 

17.02.2019р. з метою забезпечення захисту прав та соціальних гарантій, пе-
редбачених законодавством України, для осіб із вадами слуху, проведений інфор-
маційний захід у Прилуцькій територіальній організації Українського товариства 
глухих (УТОГ); 



26.02.2019р.  проведена  виховна година «Як не стати жертвою домашнього 
насильства» , « Ми – проти дискримінації» , «Стоп Булінг»  в приміщенні Носів-
ського ЗОШ №2 для учнів 10 класу; 

14.03.2019р.  провели  семінар  « Жінка знай свої права» для соціальних пе-
дагогів , психологів  у методичному комітеті  Управління освіти Ніжинської місь-
кої ради. 

 
Також  проведено 6 правопросвітницьких заходів, що спрямовані на за-

побігання злочинності: 
 
11.01.2019р. спільно із уповноваженими органами пробації участь у засі-

данні  спостережної комісії Срібнянської райдержадміністрації;. 
17.01.2019р. проведена зустріч із начальником Носівського РС філії Держа-

вної установи "Центр пробації" в Чернігівській області майором внутрішньої слу-
жби Андрієм Макеєнком ; 

05.03.2019р.  спільно із начальником Талалаїського районного сектору Дер-
жавної установи «Центр пробації» Юлією Карпенко проведено семінар для осіб, 
що перебувають на обліку про виборчі права засуджених до обмеження волі; 

13.03.2019р. участь  у нараді за участю начальника Срібнянського відділу 
поліції  майора поліції  Олександра Желіби щодо запобігання та попередження 
злочинів серед дітей та недопущення порушень законодавства під час проведення 
виборчого процесу. 

21.03.2019р. проведено робочу зустріч з начальником Ічнянського районно-
го сектору філії Державної установи «Центр пробації » в Чернігівській області 
старшим лейтенантом внутрішньої служби Сащенком Сергієм; 

29.03.2019р.  проведено семінар-нараду із начальником Носівського район-
ного сектору з питань  виконання кримінальних  покарань та пробації   Макєєнко 
А.В. 

Протягом I кварталу 2019 року було проведено 13 правопросвітницьких за-
ходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавст-
ві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечен-
ня: 

17.01.2019р. відбулася  робоча зустріч з працівниками  Прилуцького район-
ного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему: «Роль шкільного 
психолога в Новій українській школі»; 

21.01.2019р. проведено семінар для працівників  Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Договір дарування чи запо-
віт?»; 

23.01.2019р.  з метою проведення спіль-
них заходів, за участі представників  місцевого 
самоврядування, установ та організацій, що 
надають БПД,  начальник Талалаївського бюро 
правової допомоги Яна Мудревська взяла 
участь у засіданні круглого столу щодо вста-
новлення факту родинних відносин: визнання 
батьківства; 
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23.01.2019р. начальник  Ічнянського бюро правової допомоги Олена Киси-
ленко  зустрілася із  працівниками  філії  АТ «Ощадбанк» у м. Ічні; 

24.01.2019р.  зустрілася із  працівниками  Управління державної казначей-
ської служби України в Ічнянському районі; 

28.01.2019р. зустріч із працівниками та учнями 11 класу Липівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Талалаївського району; 

07.02.2019р. спільно  із працівниками Срібнянського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану проведена нарада в межах інформа-
ційної кампанії « Я маю право голосу»; 

14.02.2019р. відбулася робоча зустріч із працівниками Бобровицького відді-
лу статистики щодо подальшої співпраці;  

28.02.2019р. провела зустріч із працівниками Ічнянського управління з га-
зопостачання та газифікації « все про вибори»; 

01.03.2019р. зустрівся з студентами  Прилуцької філії Міжрегіональної ака-
демії управління персоналом «Протидія насильству», « Я маю право голосу»;  

13.03.2019р. проведено робочу зустріч з колективом Носівського районного 
спортивно-технічного клубу ТСО України « Стоб Булінг»; 

21.03.2019р. відбулася тематична зустріч з працівниками Талалаївської 
центральної районної лікарні  « Я маю право голосу»; 

26.03.2019р. в межах кампанії « Відповідальне батьківство» участь у семі-
нарі на тему “Відповідальність за несплату аліментів на утримання дитини”, що 
відбувся в Талалаїському районному секторі Державної установи «Центр проба-
ції» 

Проведено 3  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, Носівському , Талалаївському  районах: 

07.02.2019р. спільно з працівниками Носівського районного відділу ДВС та 
Носівського районного відділу ДРАЦС проведено робочу зустріч із працівниками 
Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Носівської міської ради; 

13.02.2019р.  участь у семінарі на 
тему “ Виборчі права громадян та способи 
їх здійснення та захисту”, що відбувся в 
Талалаївській районній центральній біблі-
отеці;. 

13.03.2019р.  проведено семінар: 
«Захворіли під час відпустки?Як діяти?», 
«Я маю право голосу»  для працівників  
Бобровицької  центральної бібліотеки . 

 
За окремим графіком Мін’юсту постійно проводяться  інформаційно-

просвітницькі заходи «ЯМП» серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційного друкованих та електронних матеріа-
лів(зокрема, буклетів, бюлетенів, брошур) на правову тематику відповідно до ін-
тересів цільової аудиторії, звітування здійснюється 2 рази на місяць через запов-
нення гул-форми. 

 



Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 
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 4 рази була надана допомога щодо 
створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття відповід-
них місцевих програм та проведення конкурсу: 

06.03.2019р.  проведено зустріч з головою Тиницької сільської ради Рижен-
ко Наталією Петрівною щодо аналізу  найактуальніших питань, з якими найчас-
тіше звертаються жителі села до сільської ради; 

12.03.2019р. проведена робоча зустріч із Макобрей Вітою Володимирівною, 
служба у справах дітей Лосинівської ОТГ Ніжинського району щодо надання 
БВПД сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах; 

28.03.2019 участь у засіданні  Координаційної ради з гендерних питань, 
проблем сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 
ознаками статі, торгівлі людьми  при виконавчому комітеті  Ніжинської міської 
ради; 

27.03.2019р. з спільно з начальником Срібнянського районного відділу 
ДРАЦС ГТУЮ Бондар Наталією в рамках загальнонаціональної інформаційної 
кампанії «Я маю право обирати» для працівників ЦНАП Срібнянської селищної 
ради  було проведено лекцію «Права виборця під час виборчого процесу та голо-
сування», «Відповідальне батьківство : порядок виїзду за кордон з дити-
ною,розмір аліментів, порядок нарахування та виплати», проект «Муніципальна 
няня». 

Невід’ємною складовою розвитку мережі партнерів є організація та участь у 
спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах) за 
участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, уста-
нов та організацій, що відбулися у Варвинському, Бобровицькому, Прилуцькому, 
Носівському, Ніжинському, Борзнянському, Срібнянському, Талалаївському, Іч-
нянському  та Бахмацькому районах, усього 14 заходів: 

22.01.2019р. участь у  засіданні круглого столу  «Проблематика виконання 
рішень про стягнення аліментів» в приміщенні Бахмацької районної ради; 

31.01.2019р. зустріч із колективом Прилуцьким міськрайонним відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану «Правовий захист та інтеграція в 
українське суспільство ромської національної меншини»; 

14.02.2019р. участь у заході, присвяченому до дня закоханих, що відбувся у 
Талалаївському відділі ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області; 

13.02.2019р. спільно з начальником Носівського районного сектору філії ДУ 
«Центр пробації» в Чернігівській області  Андрієм Макеєнком, начальником діль-
ничних офіцерів поліції Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській 
області Ярославом Вірченком та головним державним виконавцем Носівського 
районного відділу ДВС головного територіального управління юстиції у Чернігів-



ській області Олександром Чубом проведена нарада щодо реалізації проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!» ; 

13.02.2019р. спільно із представниками  районних відділів державної реєст-
рації актів цивільного стану та державної виконавчої служби  відвідали школи 
с.Ховми, с.Сидорівка, с.Степанівка, с.Комарівка Борзнянського району; 

19.02.2019р. зустріч із працівниками Талалаївського відділу державної ре-
єстрації актів цивільного права щодо підвищення рівня правової освіти та питань 
у сфері права , а також ознайомлення із   навчально-розважальною правою грою 
«Важниця»; 

28.02.2019р. відбулась зустріч із керівництвом Головного територіального 
управління       юстиції у Чернігівській області, представниками районної держав-
ної адміністрації та  місцевого самоврядування  … району; 

21.03.2019р. круглий стіл за участю працівників Бахмацького відділу ДВС 
та Управління праці та соціального захисту щодо обговорення Плану реалізації 
право просвітницької кампанії «Відповідальне батьківство»; 

19.02.2019р. участь у тренінгу Чернігівського громадського комітету захис-
ту прав людини на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству. Ви-
явлення та перенаправлення осіб, які постраждали від домашнього насильства»; 

27.03.2019р.   спільно із головним державним виконавцем Носівського РВ 
ДВС ГТУЮ та провідним спеціалістом Носівського РВ ДРАЦС ГТУЮ  здійснили  
візит до дільничних виборчих комісій з виборів Президента України виборчих ді-
льниць міста Носівки територіального виборчого округу №209 для роз’яснення 
законодавства щодо порядку проведення голосування на виборчих дільницях; 

26.03.2019р.  спільно з спільно з начальником Срібнянського районного від-
ділу ДРАЦС ГТУЮ у Чернігівській області Бондар Наталією та начальником 
ЦНАП Срібнянської селищної ради  Крикливим Ярославом в рамках загальнона-
ціональної інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство було проведено 
нараду на якій обговорено проблемні питання даного проекту та отримана домов-
леності про співпрацю.  

Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ та бюро провели  
23 робочі зустрічі та наради  із партнерами по обговоренню результатів роботи та 
напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів: 

03.03.2019р.  робоча зустріч із завідувачем Талалаївського сектору обслуго-
вування громадян Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду Украї-
ни Валентиною Андріященко; 

14.01.2019р. проведено зустріч  , затверджено графік дистанційного пункту 
з головою Журавської сільської ради  Теслицькою О.В. Варвинського району; 

16.01.2019р. робоча зустріч із начальником відділу Держгеокадастру в Та-
лалаївському районі Олександром Огієм щодо обговорення проблемних питань у 
сфері земельних відносин, щодо визнання права на земельну частку (пай); 

 
16.01.2019р.  робоча зустріч із начальником архівного відділу Талалаївської 

районної державної адміністрації Анатолієм Ведмідем; 
17.01.2019р. зустріч з директором Територіального центру соціального об-

слуговування(надання соціальних послуг) Пінчук Людмилою Миколаївною  щодо 
подальшої співпраці; 

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&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBg_uRPJ2y9i-sWUk3NX75bkvR_n-6XX72rdC8RIxNIkfAFY_E_NDeddqrkDZRvBxkE1xIsYphhXN8a3eCrt1W11P54dMrD9V-_GyY3KEOK0n57pNyaQRrHihNq8f4ZJSC9ai3c0QwUPxLFcZhAICNKZdpBku6-8_7ahCzm50Zwvr3a-lHuDqNMVzo4p5I0QP8vn7xvAxISPbhEHU0V8yfxc6rXpX7EvUz2CpIP7NsedIHJjTItc7_4sztLqKr37BY1eHBU4Z2KVfnf13sO_2pGB7Kt1mxDxIvWHWUS4lEn1OcsSypxnvmE8AWMOXg5uA1aQKN9pSfLVRN58kcE4ok&__tn__=%2ANK-R
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&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBg_uRPJ2y9i-sWUk3NX75bkvR_n-6XX72rdC8RIxNIkfAFY_E_NDeddqrkDZRvBxkE1xIsYphhXN8a3eCrt1W11P54dMrD9V-_GyY3KEOK0n57pNyaQRrHihNq8f4ZJSC9ai3c0QwUPxLFcZhAICNKZdpBku6-8_7ahCzm50Zwvr3a-lHuDqNMVzo4p5I0QP8vn7xvAxISPbhEHU0V8yfxc6rXpX7EvUz2CpIP7NsedIHJjTItc7_4sztLqKr37BY1eHBU4Z2KVfnf13sO_2pGB7Kt1mxDxIvWHWUS4lEn1OcsSypxnvmE8AWMOXg5uA1aQKN9pSfLVRN58kcE4ok&__tn__=%2ANK-R


22.01.2019р. зустріч із завідувачем Варвинського районного центру з питань 
пробації центрального міжрегіонального управління з питань виконання криміна-
льних покарань та пробації Міністерства юстиції Анатолієм Трояном ; 

29.01.2019р. робоча зустріч із державним нотаріусом Ічнянської районної 
державної нотаріальної контори Чернігівської області Шарою Валентиною Васи-
лівною для напрацювання нових підходів до надання БПД; 

30.01.2019р. директор Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  Во-
лодимир Бригинець  провели  робочу зустріч  із  директором Ніжинської центра-
льної  бібліотечної системи  Оленою Єкименко; 

31.01.2019р. робоча зустріч «Виконавчий лист: процедура отримання» із 
працівниками відділу  Прилуцької  міськрайонної державної виконавчої служби;     

28.01.2019р. робоча зустріч  із Михайлом Педьком, в.о. старости Липівсько-
го старостинського округу Талалаївського району; 

07.02.2019 року проведена робоча зустріч із Андрієнко Андрієм Івановичем 
інженером-землевпорядником ПП «Елітзем» «ЮСТ» з питань напрацювання 
більш доступних підходів для надання безоплатної правової допомоги; 

04.02.2019р. зустріч із провідним спеціалістом Гладченко О.О., головним 
спеціалістом Пащенко А.Д. відділу у  Варвинському та Срібнянського районах 
Головного управління Держгеокадастру; 

12.02.2019р. проведено зустріч з начальником Бахмацького відділу Пробації 
Анною Горбач; 

19.02.2019р. проведено зустріч  із адвокатом Сербіним Віктором щодо обго-
ворення питання подальшої співпраці ; 

21.02.2019р. проведено робочу зустріч із працівниками Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Бахмацької міської ради. 

28.02.2019р. проведено робочу зустріч із працівниками Служби у справах 
дітей м. Бахмач; 

12.03.2019р. проведено зустріч із адвокатом системи БПД Кухтою Володи-
миром, в ході якої обговорено проблемні питання щодо представництва клієнтів у 
судах та аналіз роботи з адвоката з клієнтами системи; 

21.03.2019 в приміщенні Варвинського бюро правової допомоги  організо-
вано захід для жінок на тему «Насильство сім’ї»; 

15.03.2019р. робоча зустріч  з працівниками Талалаївського районного 
центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді; 

27.03.2019р. спільний захід за участі працівників служби у справах дітей 
Бахмацької РДА, районних відділів ДВС та ДРАЦС щодо організації мобільного 
інформаційного пункту з питань правового консультування населення; 

25.03.2019р. робоча зустріч із працівниками  Прилуцького районного 
центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді « Протидія домашньому наси-
льству»; 

27.03.2019р. зустріч та підписання меморандуму про співпрацю з Ніжинсь-
кою ГО «Створімо майбутнє разом»; 

28.03.2019р. проведена зустріч із працівниками у  приміщенні Держгеокада-
стру  у Варвинського району. 

 

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%A0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%93%D0%A2%D0%A3%D0%AE-%D1%83-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-1812515882143930/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003012925651


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

 

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

Протягом I кварталу 2019 року з метою проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних заходів в установах виконання покарань з 
найбільш актуальних правових питань вказаної категорії осіб, у Державній уста-
нові «Прилуцька виховна колонія» відбулося 2 заходи : 

14.02.2019р. спільно зі старшим інспектором  з питань підготовки до звільнення 
Ларисою  Грабиною  із вихованцями закладу  проведена бесіда  щодо обговорення 
питання профілактики булінгу та шляхів реалізації виборчого права засудженими 
особами; 

14.03.2019р. спільно із заступником начальника від-
ділу з активної підтримки  безробітних  Прилуцького  
міськрайонного центру зайнятості Тетяною Століт-
ньою  із вихованцями закладу  проведена  бесіда  щодо 
обговорення питання амністії:  порядок застосування,  
види та форми амністії, до кого амністія не застосову-
ється.     Окрім того, в межах інформаційної кампанії « 
Я маю право голосу». 

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних 
та комунікативних для дітей-сиріт, дітей, позбавлені батьківського піклування, 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів , 14.01.2019р. , до Ніжинського мі-
сцевого центру з надання БВПД  із привітаннями  завітали вихованці Ніжинського 
центру соціально-психологічної реабілітації дітей Чернігівської облдержадмініст-
рації. 

Для вирішення найбільш актуальних правових питань працівниками Ніжинсь-
кого МЦ проводяться інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для уча-
сників АТО . Так, 06.03.2019р. в межах інформаційної кампанії  « Я маю право 
голосу» відбулася зустріч із колективом  Срібнянського об’єднаного районного 
територіального центру комплектації та соціальної адаптації та учасниками АТО. 

 
Протягом звітного періоду було проведено   14 тематичних семінарів, лек-

цій у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах після-
дипломної освіти: 

 
18.01.2019 р.  спільно із працівниками районного центру соціальних служб 

для сім’ї,  дітей та молоді  провели  виховну годину «Сімейні цінності. Загальні 



засади регулювання сімейних відносин» для учнів 7 класів Замістянської загаль-
ноосвітньої школи Прилуцького району; 

22.02.2019р. проведена виховна година «Попередження булінгу серед непо-
внолітніх» для учнів  7-9 класів   Світличанської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ 
ступенів Варвинського р-ну ; 

07.02.2019р. проведено семінар щодо забезпечення захисту дітей від будь-
яких форм насильства для  колектива та учнів Прилуцької  гімназії  №1 ім. 
Г.Вороного; 

13.02.2019р. проведено  науково-практичний семінар для учнів Державного 
професійно-технічного навчального заклад «Ічнянський професійний аграрний 
ліцей» на тему: «Насильство в сім’ї.  Попередження насильства. Я маю право 
обирати »; 

13.02.2019р.  спільно із працівниками районного відділу державної реєстра-
ції  актів цивільного стану  проведена виховна година «Стоп Булінг»   для учнів  
2-Б класу Бахмацької загальноосвітньої школи № 1; 

14.02.2019р. спільно із начальником Носівського районного відділу держав-
ної виконавчої служби Віктором Гопанчуком  проведено виховну годину  з учня-
ми 5,6,7-х класів Володькодівицької ЗОШ I-IIIст.  СтопНасильство!, СтопБулінг 
та «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»; 

12.02.2019р. спільно із  соціальним педагогом Ічнянської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів №1 проведено лекції для учнів 9-11 класів Ічнянської ЗОШ  
№ 1 на тему: «Стоп Булінг»; 

 22.02.2019р. спільно  із заступником директора з виховної роботи Прилуць-
кої  ЗОШ I-III ст. №9 Степаненко Галиною Анатоліївною проведена виховна го-

дина для  учнів 7-х класів «Бу-
лінг в школі: причини та профі-
лактика»; 

 
05.03.2019р.  в рамках 

Всеукраїнського правопросвіт-
ницького проекту «Я маю пра-
во» у Кинашівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Борзнянського р-ну 
відбулася навчально-
розважальна гра «Правова важ-
ниця»; 

12.03.2019р. проведено 
виховну годину  у Прачівській ЗОШ І-ІІ ст. Борзнянського р-ну. 

20.03.2019р.  виховна година для учнів  3-х класів  «Жертви та  ініціатори 
булінгу» ; 

29.03.2019р. проведена зустріч із учителями школи № 1 та майбутніми шко-
лярами про права дітей. 

22.03.2019р. спільно із працівниками ДРАЦСу для учнів 10 класу Боброви-
цького ліцею провели інтелектуальну правову гру, а також обговорили питання 
протидії боулінгу.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmOu-eng3gl8kORPqFqeBv2HYjmr06LiCIED-_3nDMZqFyh5utfZe0CTYTEw9YLLB0nl4RQLrKiMnInc4aaL2vdYOLOwUP6bYF7iw44dxW0nP8O1sZp32D8qGYLRsKKaLfmg9tsU2v6uBm5hDlD9Qobe4V4pbhYUEJZOs5Iwxx-GP3CwaxJFwCltEfLw-TnMGrwX1bXblmcjLgwustc5EHd230ioLLbn1w-WYxfe2B8BhVTv8ML2F2pAq4tgiPu7GojdaJHZj6VjTkGgbX-cxqnvetsfYUezJi48v_dPFou3E6oOlobDopK9i3IUFQPy7UUwcsx5QLnyGzwIIw-Ys&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUfEbHeZsplWNpmHE0XcVgvwDT8Es9xmhxygAlQXKybPKGSu2IaHr2JWzPfKLSU6rEMoK3lO3qu1jDtLP5LGBvCZpsw44ayK_IqPtvwExZAdgjCiTEklaEbynl9WodJ3p31emw0aN8aP9LjTGSyCEPx9RVM7N03M7w9wEu7WuUmSLZ5b_75UmvGewwEMwQaf-t-r7Q_CX3FA78-ziaRX2_WH6MaMWUeMEqmRZZnQ4FUWcVpR9n5ubPnhUOLfQ6G1kxz-GDApHydHiK_AlIGvfQFnWMIwA_V_0yXz6GxwkdZc2tmVdVJch1XNs2j_OThjKFsTzJ1jr4th95BaXHH6I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmOu-eng3gl8kORPqFqeBv2HYjmr06LiCIED-_3nDMZqFyh5utfZe0CTYTEw9YLLB0nl4RQLrKiMnInc4aaL2vdYOLOwUP6bYF7iw44dxW0nP8O1sZp32D8qGYLRsKKaLfmg9tsU2v6uBm5hDlD9Qobe4V4pbhYUEJZOs5Iwxx-GP3CwaxJFwCltEfLw-TnMGrwX1bXblmcjLgwustc5EHd230ioLLbn1w-WYxfe2B8BhVTv8ML2F2pAq4tgiPu7GojdaJHZj6VjTkGgbX-cxqnvetsfYUezJi48v_dPFou3E6oOlobDopK9i3IUFQPy7UUwcsx5QLnyGzwIIw-Ys&__tn__=%2ANK-R


25.03.2019р. проведений семінар для студентів Прилуцького гуманітарно-
педагогічного коледжу імені І.Я.Франка на тему: «Проблема та профілактика бу-
лінгу в Україні». 

З метою  проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ спі-
льно із бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , 06.02.2019р., у  
Біловежівській громаді Бахмацького району відбулися сходи громадян за участі 
керівників Бахмацької районної ради, райдержадміністрації, начальників управ-
ління соціального захисту населення райдержадміністрації, сектору освіти, депу-
татів районної ради та начальника Бахмацького бюро правової допомоги. 

 
З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-

ники бюро систематично проводили 11 «вуличне» інформування , де поширюва-
ли  інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян: 

14.01.2019 р. проведено вуличне інформування   жителів міста Бахмача ; 
16.01.2019р.  проведено вуличне інформування   жителів Бахмацького райо-

ну; 
28.01.2019 р. проведено вуличне інформування  с. Липове Талалаївського р-

ну; 
07.02.2019р. проведено вуличне інформування  в смт. Варва; 
27.02.2019р. проведено вуличне інформування жителів м. Бахмача; 
07.03.2019р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 
13.03.2019 р. проведено  вуличне інформування спільно із Демиденко Ан-

ною, яку залучено в якості пара юриста, мешканців Батуринської громади; 
26.03.2019  вуличне інформування  мешканців м.Ніжина; 
26.03.2019р.  проведено вуличне інформування жителів міста Бахмача; 
27.03.2019р. працівники Ніжинського місцевого центру  з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги виконали свій громадянський обов’язок  щодо 
благоустрою рідного міста;  

29.03.2019р.  проведено вуличне інформування жителів міста Бахмача. 
З метою проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів для населення  

в управліннях праці та соціального захисту населення та  управліннях пенсійного 
фонду  працівниками МЦ проведені такі зустрічі: 

28.01.2019р. проведена зустріч із колективом  Управління пенсійного фонду 
в Борзнянському районі. 

18.02.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками Управління соці-
ального    захисту населення Варвинської районної державної адміністрації ; 

21.03.2019р. проведено робочу зустріч з провідним спеціалістом відділу ад-
ресних та соціальних виплат Москаленко В.А. та головним спеціалістом Юрченко 
О.М., спеціалістом 1-ї категорії  Раковською Т.В. Управлінням праці та соціаль-
ного захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації щодо забез-
печення учасника АТО технічними та іншими засобами реабілітації в Україні. 

 
Невід’ємною частиною роботи системи БПД є проведення інформаційних 

заходів в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 
 
07.02.2019р.  проведено семінар для фахівців із соціальної роботи Боброви-

цького територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних 



послуг) на тему: «Заповіт, договір дарування чи договір довічного утримання?», 
«Виборчі права громадян та способи їх захисту». 

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 2019 року розміщено  31 публікація: Веб-сайти організацій -14; само-
стійні електронні ЗМІ – 12; друковані ЗМІ - 3; радіо-2 (в ефірі радіоорганізації 
«Варвинське районне радіомовлення» звучали теми: « Порядок  обміну земельни-
ми ділянками за схемою « пай на пай»» (24.01.2019р.),   «Право на тишу в житло-
вих будинках»  (13.03.2019 р.). 

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

На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 41 мобільних та 39 дистанційних консультаційних пунктів. 

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

На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 41 мобільний та 39 дистанційних консультаційних пунктів. 

За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів було надійшло 
107 звернень,  надано 107 роз’яснення правового характеру. Основними питання-
ми, з якими звернулись особи до працівників центру, були питання сімейні, жит-
лові та інші. 

Також забезпечено роботу 39 дистанційних консультаційних пунктів у с. 
Талалаївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району, м. Бобровиця, 
м. Борзні, смт.Талалаївка, м.Прилуки, м.Бобровиця, смт.Варва, смт.Куликівка, 
м.Бахмач та м.Носівка. 

За результатами роботи дистанційних консультаційних пунктів було прийн-
ято 160 звернень,  надано 159 роз’яснень правового характеру та прийнято 1 звер-
нення на вторинну правову допомогу. Основними питаннями, з якими звернулись 
особи до працівників центру, були питання житлові, сімейні та питання, що сто-
суються спадкування. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей 
похилого віку працівниками центру та бюро правової допомоги забезпечено дія-
льність мобільних консультаційних пунктів на базі Територіального центру соціа-



льного обслуговування у м. Бобровиця, м.Прилуки, Талалаївського територіаль-
ного центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), та Борз-
нянського стаціонарного відділення для тимчасового або постійного проживання 
одиноких пенсіонерів та інвалідів, де було проінформовано про систему безопла-
тної вторинної правової допомоги в Україні, про основні положення Закону Укра-
їни «Про безоплатну правову допомогу», про діяльність Ніжинського місцевого 
центру та порядок роботи зі зверненнями громадян, а також розміщені інформа-
ційні буклети про безоплатну правову допомогу із зазначенням контактного теле-
фону та адреси розміщення місцевого центру та бюро правової допомоги, надані 
відповіді на питання, осіб, що зверталися до даних консультаційних пунктів. Бі-
льшість питань стосувалася житлового права, спадкового права та соціального 
забезпечення. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-
сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебувають  у 
складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів забезпечено діяльність мобільних консультаційних пунктів 
спільно з представниками служби у справах дітей Бобровицької РДА, Борзнянсь-
кої  районної державної адміністрації,сектору у справах сім’ї, молоді та спорту 
Варвинської РДА, Бобровицькому центрі соціальних служб для сім’ї дітей та мо-
лоді.  

З метою розширення доступу до БПД також було забезпечено роботу 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, центрах за-
йнятості та бібліотеках. 

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

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

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

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

роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму ад-



вокатів, центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий поте-
нціал адвокатів як висококваліфікованих спеціалістів права. 

Так, 18 січня 2019 року з адвокатами  що надають правову допомогу у ме-
жах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Нечай В.І., 
Бойчук В.М., 07 лютого 2019 року Ващенко М.О. та Яременко М.М.,15 березня 
2019 року Биковець В.В., Котенок А.П. проведені на базі Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги робочі зустрічі у ході 
яких були 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 двоє 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 (04.02.2019, 05.03.2019 та 08.04.2019), 
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.  

Протягом I кварталу 2019 року до Регіонального центру повідомлялося про 
3 позитивних практики захисту у цивільних та кримінальних провадженнях. Так, 
адвокатом Ващенко М.О. було складено касаційну скаргу  на рішення міськра-
йонного  суду та Постанову Апеляційного суду в інтересах клієнта центру в час-
тині відмови в задоволенні заяви про призначення опікуном малолітніх дітей ска-
сована, та ухвалене нове рішення. Заява клієнта центру задоволена. Крім то-
го,адвокатом Ващенко М.О. був складений відзив на Ухвалу суду першої інстан-
ції за позовною заявою про відшкодування шкоди в інтересах неповнолітнього 
відповідно до ст.. 178 КПК України, статті 303, 306 КПК України. Рішенням суду 
позов в інтересах позивача було задоволено частково. 

 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 7 особам, а саме: 

• Лебеденко Галина Іванівна та Лебеденко Іван Давидович (м.Бахмач) 
отримали консультації стосовно можливості голосувати на дому; 

• Музиченько Раїса Іванівна – роз’яснення норм законодавства щодо 
порядку збільшення коефіцієнту при розрахунку орендної плати за пай; 

• Джевага Микола Іванович та Джевага Олена Леонідівна (м.Прилуки)- 
питання стосувалися, щодо визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщення (житлове) та оскарження заборгованості за 
газопостачання; 

• Овчаренко Валентина Володимирівна (м.Прилуки) – надано консуль-
тацію стосовно отримання субсидії на неопалювальний період. 

 
Завдання 1.7  Визначення правових потреб територіальних громад, ор-

ганів територіальної самоорганізації населення 
 
З метою визначення 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 01.01.2019 по 31.03.2019 року.  За результатами аналізу звернень гро-
мадян сформована карта правових потреб територіальної 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 15 січня 2019р., 23 січня 2019 року, 01 січ-
ня 2019 року було проведено онлайн навчання для працівників місцевого центру 
та відділів бюро за допомогою скайп-зв’язку. 

 
Завдання 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 
 
Працівниками Ніжинського місцевого центру складені та розміщені правові 

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



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

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

 
• Порядок отримання статусу інваліда війни; 

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

цес або їх роз'єднання 
 
Також протягом кварталу, було внесено редагування у 45 статей розміще-

них на платформі. Переважна більшість ,яких стосувалися цивільного законодав-
ства. 

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 територі-
альних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  по 
КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 788932,74грн. 

 
[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 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 3310 звернень клієнтів, 3086 надано правову кон-
сультацію, 224 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 

396 329 67 

 «Носівське БПД» 461 437 24 
 «Талалаївське БПД» 481 454 27 
 «Бобровицьке БПД» 231 217 14 
 Бахмацьке БПД 434 425 9 
 Борзнянське БПД 239 221 18 
 Варвинське ББПД 273 271 2 
 Срібнянське Бпд 249 226 23 
 Ічнянське БПД 257 248 9 
 Прилуцьке БПД БПД 289 258 31 
 Разом по МЦ 3310 3086 224 
 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

195 рішення про надання БВПД, у тому числі надано 22 доручення адвокатам та 
180 наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформ-
лення процесуальних документів). По 6 письмовим зверненням було надано від-
мову у наданні БВПД. 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімей-
ного 539 (16%), спадкового 371 (11%), житлового 359 (11%), з цивільного права 
359 (11%), з інших питань 302 (10%), пенсійного 280 (8%), земельного 233 (7%), 
з іншого цивільного права 225 (7%), соціального забезпечення 203 (6%), трудо-
вого 169 (5%), адміністративного 72 (2%), договірного 71 (2%),  з неправових 
питань 52 (2%), кримінального 45 (1%) та з податкового права 30 (1%). 

 
 



 

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

лось 1103 жінок та 533 чоловіків. 
 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за статтю. 
 

 
 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги за I квартал 2019 року звернулись громадя-
ни віком до 18 років – 9; від 18 до 35 років – 359, від 35 до 60 років – 718, понад 
60 років – 550 особи.  

соціальне 
забезпечення 

6% 
спадкове 

11% 
інше 
10% 

земельне 
7% 

договірне 
2% 
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адміністратив
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2% 
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1% пенсійне 

8% 

кримінальне 
1% цивільне 

11% 

Жінки 
61% 

Чоловіки 
39% 



 
 
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) 136 (67%), інва-
лідам 27 (21%), ветеранам війни 17 (8%),  інші категорії 11 (4%) .  

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

звітний квартал було: 
 

• здійснено 41 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 39 
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 267 осіб, в тому числі 107 особи звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 160 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу  11 органам місцевого самоврядування 
та установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

до 18 років 
0% 

18-35 років 
27% 

35-60 років 
51% 

понад 60 років 
22% 

Ветерани війни 
8% 

малозабезпечені 
67% 

інваліди 
21% інші категорії 

4% 



рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено спів-
працю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

•  проведено 115 правопросвітницьких заходів; 
•  розміщено у ЗМІ  31 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД; 
•  надано 51 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: 

41/107 
 

39/160 
 

11 115 51 31 

2 
Бахмацьке 
бюро  

5/26 1/13 3 16 9 5 

3 
Бобровиць-
ке  бюро  

5/11 6/37 1 9 6 0 

4 
Борзнянсь-
ке бюро 

8/11 4/11 0 9 1 0 

5 
Варвинське 
бюро 

 

8/22 5/15 1 11 4 2 

6 
Ічнянське 
бюро 

3/7 3/17 0 15 16 0 

7 
Носівське 
бюро 

1/0 1/3 0 12 3 0 

8 
Прилуцьке 
бюро 

4/4 9/12 1 17 1 0 

9 
Срібнянсь-
ке бюро 

3/17 4/20 1 5 2 2 

10 
Талалаївсь-
ке бюро 

2/4 4/18 2 14 5 5 

 
 


	14.03.2019р. спільно із заступником начальника відділу з активної підтримки  безробітних  Прилуцького  міськрайонного центру зайнятості Тетяною Столітньою  із вихованцями закладу  проведена  бесіда  щодо обговорення питання амністії:  порядок застосув...
	З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму адвокатів, центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий потенціал адвокатів як високок...
	Так, 18 січня 2019 року з адвокатами  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Нечай В.І., Бойчук В.М., 07 лютого 2019 року Ващенко М.О. та Яременко М.М.,15 березня 2019 року Биковець В.В., Котен...
	- 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 допомоги;
	Крім того, у ході зустрічей, адвокатам нагадали про своєчасність та необхідність здачі звітів у кінці року.


