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

на 2017 рік у IІ кварталі 
 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових мож-
ливостей територіальних громад 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських ме-
реж системи БПД 

[1.3] Децентралізація системи БПД 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпе-
чення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 
інших новітніх інформаційних технологій 

[1.5] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  
ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних прова-
дженнях 

 

 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових мож-
ливостей територіальних громад 

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

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових пот-
реб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організація-
ми у межах територіальної юрисдикції МЦ та формування, відповідно, «карти 
правових потреб» відділами Ніжинського місцевого центру та бюро правової 
допомоги було проведено узагальнення правових питань, з якими звертаються 
клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги за період із 01.01.2017 по 
30.04.2017 року. За результатами аналізу звернень громадян сформована карта 
правових потреб територіальної юрисдикції Ніжинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 05.05.2017 – створено робо-
чу групу щодо визначення правових потреб територіальних громад у межах 



юрисдикції місцевого центру. З 16.05.2017р.  інформація  розміщена на сайті 
регіонального та місцевого центрів .  

 
З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на запо-

бігання безробіттю та на виконання Меморандуму про співпрацю між Коорди-
наційним центром з надання правової допомоги та Державною службою зайня-
тості ,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомо-
ги у районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Бобровиць-
кого, Срібнянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцько-
го, Носівського, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено 19 правоп-
росвітницьких заходів, спрямованих на запобігання безробіттю, а саме: 

07.04.2017р. проведено семінар на тему: «Легальна зайнятість. Гарантії прав 
громадян на охорону праці» в Ічнянському центрі зайнятості; 
11.04.2017 р. проведено спільний семінар у Носівському районному центрі за-
йнятості на тему «Легальна зайнятість»; 
18.04.2017р. проведено семінар в Варвинському районному центрі зайнятості 
на тему: «Запобігання торгівлі людьми. Виїзд за кордон. Легальне працевлаш-
тування»; 

http://legalaid.gov.ua/images/docs/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
http://legalaid.gov.ua/images/docs/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
http://legalaid.gov.ua/images/docs/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf


 
19.04.2017р. виступ у Бобровицькому центрі зайнятості: «Економічне насильс-
тво»; 
19.04.2017р. проведено семінар на тему «Гарантії працевлаштування для учас-
ників АТО» у Борзнянському  районному центрі зайнятості; 
21.04.2017р. проведено семінар Бахмацькому районному центрі зайнятості на 
тему «Легальна зайнятість»; 
27.04.2017 р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі проведено 
семінар на  тему: «Легальна зайнятість»; 

 
05.05.2017р. проведено семінар у Бобровицькому районному центрі зайнятості 
за темою «Звільнення у зв’язку з скороченням штату»; 
10.05.2017р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянсь-
кого районного центру зайнятості проведено семінар для молоді; 
18.05.2017р. участь у семінарі в  Бобровицькому центрі зайнятості для нововід-
критих фізичних осіб підприємців з темою «Стаж що зараховується при приз-
начені пенсії»; 
24.05.2017р. участь у семінарі в  Бобровицькому центрі зайнятості для нововід-
критих фізичних осіб-підприємців з темою «Стаж, що зараховується при приз-
начені пенсії»; 



 
25.05.2017 р. проведено семінар в Варвинському районному центрі зайнятості 
на тему: «Легальна зайнятість»; 
30.05.2017р. у Носівському районному центрі зайнятості відбувся семінар «Ле-
гальна зайнятість»; 
14.06.2017 р. виступ у Бобровицькому районному центрі зайнятості. Тема 
«Умови та порядок заключення і розірвання трудових договорів»; 
15.06.2017р. семінар у Варвинському районному центрі зайнятості на тему « 
Деякі аспекти легальної зайнятості: випробувальний термін. Відповідальність 
роботодавця не невиконання своїх обов’язків»; 
19.06.2017р. семінар в Носівському районному центрі зайнятості на тему «Ле-
гальна зайнятість»; 
19.06.2017р. семінар у Ніжинському міськрайонному центрі зайнятості на тему: 
«Як не стати жертвою шахрайства»; 

 



21.06.2017р. виступ у Бобровицькому районному центрі зайнятості. Тема 
«Умови та порядок заключення і розірвання трудових договорів»; 
21.06.2017р. семінар у Борзнянському районному центрі зайнятості. Тема «Вік-
риття власної справи». 

 

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

Так, 11.05.2017 року  в рамках Всеукраїнської  інформаційної  компанії 
про домашнє насильство, яку ініціював Центр інформації про права людини: 
“Насильство: Мовчати не можна говорити. Кому поставте самі” проведено засі-
дання «за круглим столом» спільно із Варвинським відділенням поліції Прилу-
цького відділу поліції ГУНП в Чернігівській обл. Мета: аналіз проблеми в регі-
оні, налагодження співпраці для запобігання та попередження домашнього на-
сильства . Серед  запрошених: начальник Варвинського бюро правової допомо-
ги Юлія  Коваленко , начальник сектору превентивної діяльності , заступник  
начальника поліції  Олексій Бойко та працівники вищевказаного сектору Сергій 
Бутенко та Аня Ляшенко. 

  

 
Правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання злочинності, від-

булися у Бобровицькому та Носівському районах.  
 



19.04.2017р. відбувся круглий стіл за участю працівників центру та, начальник 
юридичного відділу апарату Бобровицької РДА Ірина БУШМИЧ, 1-й заст. Боб-
ровицького міського голови Лариса ПЕТЬКО та голова ГО "Народний контроль 
та правозахист" Гробовий Євгеній Юрійович (м.Бобровиця).  

 
21.04.2017р. виступ в управлінні Державної казначейської служби України у 
Бобровицькому районі виступ «Порядок оформлення права власності на зем-
лю». 

28.04.2017р.  в Носівській ЗОШ I-IIIступенів №1 організовано та проведено ви-
ховну годину для учнів 8 класів на тему: «Що таке дискримінація». 

05.05.2017р. виступ на семінарі у Бобровицькому районному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Теми виступів: «Економічне насильство», 
«Спадкування за заповітом». 
 

Протягом звітного періоду працівники Ніжинського місцевого центру та 
бюро проводили правопросвітницькі заходи, спрямовані на запобігання зло-
чинності, а також для підвищення ефективності заходів щодо  впровадження 
норм Закону України «Про пробації», зокрема щодо реалізації досудової про-
бації та інформування обвинувачених, їх родичів та законних представників 
про надання вторинної правової допомоги , були проведені зустрічі  із  керівни-
ками та колективами  9  підрозділів  з питань пробації  Чернігівської області 
17.05.2017р. зустріч із колективом Ніжинського міськрайонного відділу з пи-
тань пробації. 

23.05.2017р. робоча зустріч із керівником Варвинського відділу пробації Троян 
А. О. та представником місцевої поліції Бойко О. В. по питанню співпраці 



 
23.05.2017р. зустріч із колективом Срібнянського районного відділу з питань 
пробації. 

25.05.2017р.робоча зустріч із начальником Бахмацького районного відділу з 
питань пробації Горбач Анною . 

31.05.2017р.  нарада із начальником Ічнянського РВ з питань пробації старшим 
лейтенантом внутрішньої служби – Сащенко С.В. 

01.06.2017р. зустріч із старшим  інспектором Бобровицького районного сектору 
з питань пробації Центрального міжрегіонального управління виконання 
кримінальних покарань та пробації, Міністерства юстиції України Євгенієм 
Білоусом щодо подальшої співпраці. 

02.06.2017р. робоча зустріч із начальником та колективом Прилуцького відділу 
з питань пробації підполковником вн.сл. Тищенко Людмилою, заступником на-
чальника Кізім Ольгою, старшим інспектором Біловською Тетяною, інспекто-
ром Кубрак Русланою,   фахівцем Симонець Олесею, інспектором Іщенко Тетя-
ною та слідчого відділу з  питань пробації Савченко Світланою . 



 
06.06.2017р.  зустріч з начальником  Носівського районного сектору з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації  Макеєнком А.В. 

06.06.2017р. зустріч із завідувачем Талалаївского районного сектору з питань 
пробації Юлією Карпенко . 

  
14.06.2017р. участь в нараді у Срібнянському відділі Прилуцької місцевої 
прокуратури. Присутні : начальник та прокурор Срібнянського відділу 
Прилуцької місцевої (Олег Смалько та Андрій Бондар). 

16.06.2017р. налагодження співпраці з Прилуцьким міськрайонним відділом з 
питань пробації ,  зустріч із заступником начальника відділу з питань пробації 
Ольгою Кізім . 

Працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро організували та 
провели 12 правопросвітницьких заходів для трудових колективів, спрямованих 
на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері соціаль-
ного захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення:  
04.04.2017р. участь у сході села  Остаповка Варвинського району (присутні ак-
тив села, депутати с/р, районної та обласної ради, жителі громади); 



13.04.2017р. зустріч із колективом  НАСК «ОРАНТА» м.Бобровиця;  

18.04.2017р. для працівників відділення поштового зв’язку №1 м.Носівка  та 
колективу ДНЗ «Ромашка» проведено інформування щодо зміни Закону Украї-
ни «Про безоплатну правову допомогу»; 

28.04.2017 р.  робоча зустріч із керівником Срібнянського відділення ПАТ КБ 
«Приватбанк» Оленою Ушкало; 

28.04.2017р.  в  Носівському НВК «ЗНЗ-ДНЗ»№3 проведено виховну годину 
для учнів старших класів на тему «Кримінальна відповідальність неповноліт-
ніх»; 

05.05.2017р.  в  Носівському НВК «ЗНЗ-ДНЗ»№3 для вчителів проведений  
право просвітницький захід на тему «Праця жінок»; 
23.05.2017р. проведено виховну годину для учениць Ніжинського професійного 
ліцею побуту і сервісу «Як не стати жертвою насильства»; 

19.05.2017р. зустріч із колективом Бобровицького ДНЗ «Веселка». Тема  
«Отримання аліментів»; 



 
25.05.2017р. проведена лекція для Срібнянського відділення АТ «Ощадбанк» 
стосовно їх прав та обов’язків в рамках запровадження ЄС безвізового режиму; 

30.05.2017р.  проведена зустріч із педагогічним колективом 
Красноколядинської ЗОШ I-III Талалаївського р-ну; 

19.06 2017р. зустріч із колективом Прилуцької міської бібліотеки для дітей ім. 
Павла Білецького- Носенка .Тема: «Особливості правового врегулювання праці 
жінок у трудовому законодавстві України»; 

 
20.06.2017р. із трудовим колективом Рябухівської сільської ради Талала-

ївського р-ну; 

 



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

20.04.2017р. участь у семінар-нараді  при Бобровицький РДА для голів сільсь-
ких рад  спільно  із головою ГО "Народний контроль та правозахист" Євгенієм 
Гробовим . Тема : «Правові методи попередження неправомірних дій енергопо-
стачальних організацій». 

 
29.05.2017р. виступ для працівників відділу державної реєстрації Бобровицької 
райдержадміністрації на тему: «Європа без віз».  

 

Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів 
надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної до-
помоги з метою удосконалення надання ними БПД 

Для забезпечення розвитку  мережі партнерів та незалежних провайдерів 
надання БПД, а також  надання їм методичної допомоги для удосконалення на-
дання БПД Ніжинський місцевий центр та бюро правової допомоги протягом 
звітного періоду налагоджували співпрацю із провайдерами БПД, проводили 
зустрічі, наради , приймали участь у спільних заходах. 

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з ме-
тою удосконалення надання ними БПД  проводилося у Прилуцькому, Борзнян-
ському та Бобровицькому районах. Працівники бюро підготували та провели 5 
навчань: 
11.04.2017р. участь у навчанні для службовців Борзнянської РДА на тему: Зе-
мельний кодекс «Приватизація земельних ділянок»; 



13.04.2017р. надання метод.допомоги працівникам Олексинської сільської ради 
Срібнянського р-ну; 

 
21.04.2017р. виступ у відділі статистики в Бобровицькому районні. Тема «По-
рядок оформлення права власності на землю»; 
27.04.2017р надано практичні поради щодо заповнення е-декларацій в 
с.Свидовець Бобровицького р-ну;  
25.05.2017р. Борзнянська РДА. Навчання для службовців: «Конфлікти в держа-
вних установах як їх подолати». 

 
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 самовря-
дування, установ та організацій, що відбулися у Варвинському, Бобровицькому, 
Прилуцькому, Носівському, Срібнянському, Талалаївському та Бахмацькому 
районах, усього 10 заходів: 

12.04.2017р. проведено семі-
нар у Центрі надання адміні-
стративних послуг у м. Боб-
ровиця на тему «Дисциплі-
нарна відповідальність дер-
жавних службовців»; 
 
04.05.2017р. проведено семі-
нар на тему: «Психологічні 
аспекти насильства в сім`ї» 
для  працівників Центру со-
ціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді Прилуцької районної державної адміністрації; 
18.05.2017р. участь у засіданні виконавчого комітету Носівської міської ради; 



23.05.2017 – 01.06.2017р. проведено конкурс дитячого малюнку серед учнів 1-4 
класів шкіл Варвинського району до Міжнародного Дня захисту прав дітей спі-
льно із представники Варвинської  РДА  та приватної організації «БМ-Агро»;   

 
09.06.2017  проведення спільного семінару із працівниками Бобровицького 
ДРАЦСу, та працівни-
ками ДВС; 
15.06.2017 участь у се-
мінар-нараді для голів 
сільської ради при Боб-
ровицькій РДА. Тема 
виступу: «Європа без 
віз», «Що робити в разі 
втрати трудової книж-
ки?»; 
15.06.2017р.проведений  
практикум для Ярослав-
ської сільської ради Бо-
бровицького р-ну щодо здійснення постановки на квартальний облік учасників 
АТО; 
09.06.2017р. виступ на семінар-нараді для сільських, селищних голів та секре-
тарів виконавчих комітетів селищної, сільських рад Талалаївського р-ну; 

 

21.06.2017р. участь у сесії Срібнянської районної ради; 



22.06.2017р.   
участь у засіданні 
сесії  Бахмацької 
міської ради.   

 
 
Створення 

мережі параюрис-
тів - виявлення ав-
торитетних осіб з 
неповною юридич-
ною або вищою 
освітою , залучен-
ня таких осіб до 
консультування громади з визначених правових питань є важливим для поси-
лення правової спроможності громад, тому працівниками  Борзнянського,  Срі-
бнянського, Бахмацького, Бобровицького та  Ічнянського бюро були залучені 2 
особи: 
13.04.2017р . залучено в якості параюриста  секретаря Олексинської сільської 
ради Срібнянського р-ну Куліш Валентину Михайлівну; 

 
18.05.2017р. залучено в якості параюриста  секретаря Сокиринської сільської 
ради Срібнянського р-ну  Петенко Ольгу Юріївну. 

 
Для напрацювання нових підходів до надання БПД та залучення нових 

стейкхолдерів із партнерами  було проведено 37 зустрічей:  
03.04.2017р. робоча зустріч із працівниками відділу державної виконавчої слу-
жби Бахмацького району та в.о. начальника відділу ДВС Лисун Ю.М.; 

03.04.2017р. робоча зустріч із Ольгою Луцак, завідуючою  відділенням  стаціо-
нарного догляду Прилуцького районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг);  
04.04.2017р. робоча зустріч із начальником Держгеокадастру в Талалаївському 
районі Олександром Огієм щодо визначення правових потреб територіальних 
громад;  



 
06.04. 2017р. робоча зустріч із Євгеном Чирвою, Понорівським сільським голо-
вою Талалаївського р-ну щодо подальшої співпраці; 

 

12.04.2017 р. зустріч 
із приватним 
нотаріусом у 
м.Бахмач Кухтою 
Дмитром 
Олександровичем 
щодо подальшої 
співпраці;  

12.04.2017р. робоча 
зустріч із головою с. 
Дащенки Варвинсь-
кого р-ну Хажанець 
С. В., підписано ме-

морандум про співпрацю; 

13.04.2017р. зустріч із начальником сектору інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю Прилуцької міської ради Александровою О. В. ; 
12.04. 2017р. робоча зустріч із директором комунального підприємства "Тала-

лаївська районна друкарня" 
Леонідом Титухом; 

 

19.04.2017р. зустріч із керів-
ником та колективом Ічнян-
ського районного відділення 
ДВС ГТУЮ; 

19.04.2017р. робоча зустріч 
із директором Талалаївсько-
го краєзнавчого музею Оле-
ною Огій; 

27.04.2017р. зустрічі з сіль-
ськими головами с. Старий 

Биків та с.Свидовець Бобровицького р-ну; 

27.04.2017р. робоча зустріч із секретарем та працівником Смоської сільської 
ради  Прилуцького р-ну Тригуб Тетяною; 



28.04.2017р.  зустріч із працівниками  Бахмацького РВ ДРАЦС ГТУЮ у Черні-
гівській обл. щодо змін в законодавстві України та етичної поведінки держав-
ного службовця; 

05.05.2017р.  зустріч та консультування клієнтів спільно  із адвокатом Кухтою 
В.Б. та його помічником Сосой В.А.; 

11.05.2017р. зустріч із сільським головою та працівниками с. Нова Басань Боб-
ровицького р-ну; 

 
13.05.2017р.  проведено зустріч  з керуючим справами, начальником організа-
ційного відділу Бахмацької районної ради Світланою Книгою щодо відключень 
газопостачання  та подання неякісного зжатого газу мешканцям Бахмацького 
району; 

12.05.2017р. робоча зустріч із в. о директора Міського будинку культури у 
м.Прилуки Іриною Клименко;  

11.05.2017р. участь в урочистій церемонії підняття Державного Прапору Украї-
ни та Прапору Європейського Союзу з нагоди ухвалення рішення Ради Мініст-
рів ЄС щодо скасування візових вимог для громадян України та відзначення 
Дня Європи в м.Носівка; 

12.05.2017р. зустріч із головою громадської організації «Союз учасників бойо-
вих дій. Бобровиця» Буцом Володимиром щодо подальшої співпраці; 

17.05.2017р. зустріч з адвокатом Коваленко М.А. щодо співпраці з Бобровиць-
ким бюро; 

22.05.2017р. зустріч з адвокатом Іванюком Г.І.(Бобровицький р-н), з метою за-
лучення його до надання безоплатною вторинної допомоги для клієнтів бюро; 



25.05.2017р. зустріч з адвокатом Хуторною С.В. з метою залучення до співпра-
ці з Бобровицьким БПД; 

25.05. 2017р . робоча зустріч з завідувачем Талалаївського районного сектору 
Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області Віктором 
Михайлюком; 

 29.05.2017р. зустріч із го-
ловою Тиницької сільради 
Бахмацького р-ну. Яною 
Погорілою. 

30.05.2017р. зустріч із 
сільським головою с. Кра-
сний Колядин Талалаївсь-
кого р-ну Людмилою Со-
рочинською; 

31.05.2017р. зустріч з го-
ловою Громадської органі-
зації «РАТИБОР ПРИЛУЧЧИНИ» Тарановим Юрієм, обговорено питання за-
хисту прав учасників АТО, що проживають у сільській місцевості; 

31.05. 2017р. робоча зустріч із начальником управління соціального захисту 
населення Талалаївської райдержадміністрації Людмилою Карпенко щодо по-
дальшої співпраці; 

31.05.2017р. спільна нарада із працівниками відділу ДВС Носівського РУЮ у 
Чернігівській області на тему «Строки виконавчого    провадження»; 

 
31.05.2017р. зустріч з директором Срібнянської центральної районної бібліоте-
ки Мазило Тетяною, підписано меморандум про співпрацю; 



01.06.2017р. робоча зустріч із головою Гмирянської сільської ради Ічнянського 
р-ну Сорокун В.М.;  

07.06.2017р. проведена зустріч із начальником відділу Служби у справах дітей 
Шаманською І.І. у Бобровицькому районі; 

09.06.2017р. робоча зустріч з нотаріусом Прилуцької міської державної нотарі-
альної контори Домашенко Людмилою Анатоліївною щодо співпраці; 

14.06.2017р . зустріч із  в.о старости  Тертишницької сільської ради  Носівсько-
го р-ну Миколою Вовкогон; 

16.06.2017р. робоча зустріч із Гриціївським сільським головою Срібнянського 
р-ну Михайлом Ковальовим ; 

16.06.2017р. проведена зустріч із працівниками сільської ради с.Новий Биків 
Бобровицького р-ну; 

 
20.06.2017р. зустріч із завідуючою Рябухівського дитячого навчального закладу 
«Сонечко» Талалаївського р-ну Наталією Зайченко; 

26.06.2017р. робоча зустріч із Горобіївським сільським головою Матійком Оле-
ксандром у Срібнянському р-ні. 

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

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



Працівники  Талалаївського та Срібнянського бюро правової допомоги з 
метою налагодження співпраці та планування спільних заходів у пришкільних 
таборах провели зустрічі із працівниками служб у справах дітей Талалаївської  
(01.06.2017р.) та Срібнянської РДА (11.05.2017р.). 

Окрім того, 15.06.2017р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському 
районі Срібнянського районного центру зайнятості проведено семінар для ВПО 
та осіб, що перебувають на обліку щодо легальної зайнятості . 

 
 
Протягом звітного періоду були проведені 5 інформаційно-

роз’яснювальних заходів для учасників АТО для вирішення найбільш актуаль-
них правових питань: 
18.04.2017р. прийнято участь в установчих загальних зборах учасників АТО 
Срібнянщини; 

 

26.04.2017р. у  Талалаївському крає-
знавчому музеї проведений захід до 31 
річниці на Чорнобильській АЕС за-
ступника керівника Всеукраїнської 
громадської організації «Союз Чорно-
биль України» Іван Майстренко, 
представники управління соціального 
захисту населення Талалаївської рай-
держадмінстрації, ліквідатори аварії 
на ЧАЕС; 

 

17.05.2017р. Борзнянський РЦЗ . Семінар на тему «Гарантії працевлаштування 
для учасників АТО»; 



26.05.2017р. в Ладанській селищній бібліотеці спільно із Центром соціальних 
служб для сім`ї, дітей та молоді Прилуцької РДА відбувся інформаційно-
розяснювальний захід для учасників АТО; 

 
02.06.2017р. спільно з головою Срібнянської районної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану Вольвачем Олександром розроблялися установчі 
документи для проведення державної реєстрації громадської організації спілки 
учасників АТО Срінянського району. 

 
 
Протягом II кварталу 2017 року було проведено 11  тематичних семінарів, 

лекцій у навчальних закладах Бахмацького, Борзнянського, Варвинського, Та-
лалаївського, Бобровицького, Прилуцького, Срібнянського та Носівського ра-
йонів: 
04.04.2017р. урок-лекція: «Моя професія-юрист» для учнів Борзнянської ЗОШ. 

06.04.2017р. зустріч із педагогічним колективом Понорівської ЗОШ I-II ступе-
нів Талалаївського району. 

21.04.2017р. лекція  «Як не стати жертвою 
насильства» Комарівська школа інтернат 
Борзнянського району 

25.04.2017р.  урок для учнів  Горобіївської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Срібнянського р-ну на 
тему: "Права та обов`язки дитини в Україні. 

16.05.2017р.  лекція  у Бобровицькому ко-
леджі ім. Майнової. Тема презентації «Права, обов’язки, відповідальність непо-
внолітніх». 



17.05.2017р. правова гра із учнями 6-го класу Прилуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Прилуцької міської ради на тему: «Знаємо свої права, 
виконуємо обов`язки».   
22.05.2017р. зустріч із учнями Бахмацької гімназії "Права та обов`язки дитини в 
Україні.» 

19.05.2017 – проведена  правова гра  у Бобровицькому ДНЗ «Веселка» «Права, 
обов’язки дітей». 

19.05.2017 р. у Носівській ЗОШ №2  проведено інформаційний захід на тему 
«Як запобігти дискримінації і кримінальній відповідальності неповнолітніх»; 
23.05.2017 – 01.06.2017р. проведено конкурс дитячого малюнку серед учнів 1-4 
класів шкіл смт. Варва та Варвинського району до Міжнародного Дня захисту, 
Тема : «Я маю право!». 
 

 
01.06.2017р. з нагоди Міжнародного дня захисту дітей проведено правову гру з 
вихованцями Козацького куреня ім. Івана Сірка  на тему: «Знаємо свої права, 
виконуємо обов`язки».   



 
З метою  публічної презентації результатів діяльності МЦ разом з бюро 

правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , 09.06.2017р. начальник Тала-
лаївського  бюро правової допомоги Яна Мудревська виступила  на  семінар-
нараді для сільських, селищного голів та секретарів виконавчих комітетів се-
лищної, сільських рад, ЗМІ Талалаївського району щодо етапів розвитку систе-
ми БПД, а також результатів діяльності  Ніжинського МЦ та бюро правової до-
помоги. Окрім того,  детально зупинилася на  змінах  до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» в частині  розширення кола суб'єктів не безо-
платну вторинну правову допомогу. 

  
 
 

 З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-
ники бюро систематично проводили « вуличне» інформування , де поширювали  
інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян. 
05.04.2017р. вуличне інформування населення м.Бобровиці 

05.04.2017 р. вуличне інформування жителів м. Прилуки  по вулиці Незалежно-
сті.  

13.04.2017р. вуличне  інформування населення смт. Талалаївка. 

14.04 .2017р. вуличне інформування мешканців м. Бахмач.  

 
19.04.2017р. вуличне інформування мешканців м. Бахмач. 

19.04.2017р. вуличне інформування м.Носівки. 



21.04.2017р. вуличне інформування населення м.Бобровиці 

21.04.2017р. вуличне інформування с.Поповичка Талалаївського р-ну. 

27.04.2017р. на вулицях с.Українське Талалаївського р-ну. 

03.05.2017р. вуличне інформування жителів сіл Ічнянського р-ну. 

 

04.05.2017р.  в селах Лісове та Підгайне Носівського району. проведено вулич-
не інформування 

18.05.2017р. вуличне інформування жителів м. Бахмач. 

19.05.2017р.  вуличне інформування громадян с.Володькова Дівиця 

01.06.2017р. вуличне інформування смт. Срібне. 

20.06.2017р. вуличне інформування с.Рябухи Талалаївського р-ну. 

 

Працівниками Ніжинського МЦ та бюро також проводяться інформаційні 
заходи в управліннях праці та соціального захисту населення. 16.06.2017р. про-
ведена зустріч з працівниками Управління соціального захисту населення Сріб-
нянської РДА.  

Налагоджена співпраця із управлінням пенсійного фонду: 

21.04. 2017р. робоча зустріч із завідувачем Талалаївського сектору обслугову-
вання громадян Бахмацького об'єднаного управління Пенсійного фонду Украї-
ни Валентиною Андріященко та працівниками. 



 
18.05. 2017р. відбувся "круглий стіл" щодо обговорення законодавчих змін у 
пенсійному забезпеченні спільно із працівниками Талалаївського сектору об-
слуговування громадян  Бахмацького об'єднаного управління Пенсійного фонду 
України. 

Проводяться також інформаційні заходи в лікувальних закладах. Так, 
06.04.2017р. проведено  семінар на тему «Реформи у законодавстві щодо закла-
дів охорони здоров’я» для персоналу Борзнянської центральної районної лікар-
ні.     

З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, 
зовнішня реклама міського типу систематично розміщується інформація про 
роботу центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні тематичні статті. 
Так, про роботу центру та бюро розміщено 66 публікації:  веб-сайти організа-
цій- 40; інформаційні портали- 11; друковані ЗМІ -12; радіо-2; сіті-лайти – 1. 

 

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

Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги у Чернігівській  області на II квартал 2017 року од-
ним із завдань Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги є розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
шляхом забезпечення діяльності дистанційних та мобільних консультаційних 
пунктів. 

На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинсь-
кий місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забез-
печено діяльність 58 мобільних та 18 дистанційних консультаційних пунктів. 



За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів було прийня-
то 135 звернень,  надано 135 роз’яснення правового характеру. Основними пи-
таннями, з якими звернулись особи до працівників центру, були питання соціа-
льного забезпечення, сімейні, земельні, спадкові та інші питання. 

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

За результатами роботи дистанційних консультаційних пунктів було при-
йнято 63 звернення,  надано 63роз’ясненя правового характеру. Основними пи-
таннями, з якими звернулись особи до працівників центру, були питання соціа-
льного забезпечення, земельні, спадкові. 

З метою розширення доступу до безо-
платної правової допомоги для осіб похилого 
віку працівниками центру та бюро правової 
допомоги забезпечено діяльність мобільних 
консультаційних пунктів на базі відділення 
денного перебування територіального центру 
«Милосердя» у м. Ніжині та Територіального 
центру соціального обслуговування у 
м.Бобровиця, де було проінформовано про си-

стему 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 та-
кож розміщені інформаційні буклети про безоплатну правову допомогу із за-
значенням контактного телефону та адреси розміщення місцевого центру та 
бюро правової допомоги. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для ді-
тей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебу-
вають  у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок во-
єнних дій та збройних конфліктівзабезпечено діяльність мобільних консульта-
ційних пунктів спільно з представника-
ми служби у справах дітей Бобровиць-
кої райдержадміністрації,служби у 
справах дітей Борзнянської  районної 
державної адміністрації, сектору у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Варвинської 
РДА, служби у справах дітей Носівської 
райдержадміністрації. 

З метою розширення доступу до 
БПД також було забезпечено роботу 



мобільних та дистанційних консультаційних пунктів в управліннях праці та со-
ціального захисту населення, управліннях пенсійного фонду, відділеннях Укр-
пошти, судах, в сільських, міських та селищних радах. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для вну-
трішньо переміщених осіб був організований мобільний консультаційний пункт 
у Прилуцькому районному центрі соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді 
Прилуцької районної державної адміністрації, де особам, що зверталися були 
надані правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для уча-
сників бойових дій, зокрема учасників АТО забезпечено роботу консультацій-
ного пункту в  громадській організації «Учасники антитерористичної операції 
«ЩИТ». 

Періодично проводиться «вуличне» інфо-
рмування громадян щодо функціонування Ні-
жинського місцевого центру з надання безопла-
тної вторинної правової допомоги та бюро пра-
вової допомоги, роз’яснюється поняття безо-
платної вторинної правової допомоги, суб’єкти 
права на безоплатну вторинну правову допомо-
гу, порядок подання та порядок розгляду звер-
нень про надання такої допомоги. 

 
 

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

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

Так, 26 квітня 2017 з адвокатами  що надають правову допомогу у межах 
територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Самойленко 
М.Д., Биковець В.В., 18 травня 2017 року Самойленко М.Д.,Котенок А.П. Кан-
тур О.А., 21 червня 2017 року Котенок А.П., Дорошенко Г.М. провели на базі 
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги робочі зустрічі у ході якихбули обговорені наступні питання: 

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

- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності; 
- приклади успішних практик адвокатів; 



- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці 
між місцевим центром та адвокатами.  

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

 Попри певні труднощі з інтрв’ювання клієнтів (у зв’язку з тим, що ін-
терв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого від-
мовляються від проходження опитування), лише троє з них згодилися на опи-
тування. Єдиним недоліком, на який вказали клієнти – це велика зайнятість ад-
вокатів. 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 (05.05.2017, 02.06.2017 та 04.07.2017), 
центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру інформація 
про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та типових 
звернень громадян на основі аналізу звітності адвокатів. 

 Протягом П кварталу 2017 року до Регіонального центру повідомлялося 
про 3 позитивних практик захисту у цивільних справах. Так, адвокат Самойле-
нко М.Д. представляв інтереси особи у для складання позовної заяви та пред-
ставництва інтересів з питання визнання права власності на нерухоме майно в 
порядку спадкування. З метою ефективного поновлення прав особи, суд задо-
вольнив позовні вимоги адвоката та визнав за клієнтом центру у порядку спад-
кування право власності на житловий будинок. Крім того, було частково задо-
волено цивільний позов адвоката Котенка А.П., в інтересах клієнта центру що-
до визнання права на земельну  частку (пай).В повному обсязі задоволено  ци-
вільний позов адвоката Котенка В.Б. в інтересах клієнта центру про встанов-
лення факту що має юридичне значення, а саме належності трудової книжки. 
 Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у трудових спорах, спад-
кових спорах, земельних спорах,правах щодо соціального захист учасників бо-
йових дій, справах окремого провадження. 
 Проведено  анкетування 5 адвокатів системи БВПД , які заключили конт-
ракти для надання БВПД на постійній основі з Ніжинським МЦ з надання 
БВПД.   
 Проведено 3анкетування суб’єктів права БВПД які звернулись до Ніжин-
ського МЦ 
 

Завдання 1.6 Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для лю-
дей, позбавлених можливості пересування, працівниками відділів бюро право-
вої допомоги організовано надання правової допомоги 5 особам, а саме: Кура-
сова О.М., що проживає у Варвинському районі; Ненич О.В. (Ічнянський р-н.); 



Романенко Н.І. (Бахмацький р-н); Крентовська К.І. (м.Прилуки); Редькіна Т.П. 
(м.Бобровиця), які самостійно за станом здоров’я не могли прийти до центру чи 
бюро за юридичною допомогою. Заявникам було надано роз’яснення з питань 
соціального забезпечення, порядок виконання рішення суду та можливість за-
міни сторони у виконавчому провадженні,  а також порядок звернення до Ні-
жинського МЦ та перелік суб’єктів права на БВПД 

Завдання 1.7  Визначення правових потреб територіальних громад, органів 
територіальної самоорганізації населення 

З метою визначення правових потреб територіальних громад, органів те-
риторіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ 
та формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського 
місцевого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення 
правових питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро право-
вої допомоги за період із 01.01.2017 по 30.04.2017 року. За результатами аналізу 
звернень громадян сформована карта правових потреб територіальної юрисдик-
ції Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 16.05.2017р.  інформація  розміщена на сайті регіонального та місце-
вого 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 довідково-інформаційної платформи правових кон-
сультацій «WikiLegalAid» 

Працівниками Ніжинського місцевого центру складені та розміщені правові 
консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 

• Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну 
модель та промисловий зразок; 

 
• Правила розміщення вигрібної ями (вигребу); 

 
• Створення фермерського господарства; 

 
• Виконання рішень Європейського суду з прав людини; 

 
• Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 

 
• Допомога на дітей одиноким матерям; 

 
• Соціальні гарантії працівників бібліотек 



 

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

Завдання 2.2 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів міс-
цевих центрів (відділи БППД, представництва, право просвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва 

З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації (на-
вчання, дистанційне он-лайн навчання, семінари, тренінги) для персоналу 
центрів, адвокатів та партнерських інституцій проведені бесіди з адвокатами, 
що співпрацюють із Ніжинським МЦ . За результатами бесіди, згоду стати тре-
нерами у навчаннях спеціалістів бюро правової допомоги надали адвокат:  Кух-
та Володимир Борисович ( сімейне право),  Котенок Андрій Петрович(земельне 
право).  

Завдання 2.3 Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних платформ 

З метою подальшого поширення інформації та залучення потенційних 
користувачів та партнерів, 15.06.2017р. відбулася зустріч працівників Ніжин-
ського місцевого центру та Прилуцького бюро правової допомоги із началь-
ником управління «Київська межрегіональна ресурсно-комунікаційна платфо-
рма» Сергієм Кучуруком щодо обговорення питання початку роботи плат-
форм та переліку можливих послуг. 
Проведення заходів з вивчення потреб у послугах міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних платформ та формування переліку потенційних організацій-
партнерів для них (університети, громадські організації, благодійні фонди, ек-
сперти, лідери громадської думки, тощо) 
З метою проведення заходів з вивчення потреб у послугах міжрегіональних 
ресурсно-комунікаційних платформ та формування переліку потенційних ор-
ганізацій-партнерів для них , 05.05.2017р. створена робоча група щодо визна-
чення правових потреб територіальних громад у межах юрисдикції місцевого 
центру.  03.07.2017р. працівники центру взяли участь у засіданні робочої гру-
пи з пілотування модельних програм надання безоплатної правової допомоги в 
регіонах, організоване Координаційним центром з надання правової допомоги 
за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Украї-
ні» і Міжнародного фонду «Відродження». 

http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
http://www.irf.ua/


 
В ході  засідання були внесенні пропозиціі, обговорені напрацьованих резуль-
татів досліджень щодо правового захисту громадян під час виявлення пору-
шень при періодичній повірці, обслуговуванні та ремонті засобів вимірюваль-
ної техніки (лічильників) та встановлення лічильників газу суб’єктами госпо-
дарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання, зо-
крема ПАТ «Чернігівгаз».  
 
[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 по-
рядку взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний пері-
од  по КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 
17182,10 грн.,  придбано матеріалів на суму 15659,10 грн. та 1523,00грн. кон-
вертів та марок. 

З метою проведення різних комунікативних заходів щодо обміну досві-
дом та покращення взаємодії та результативності роботи в регіоні 28.04.2017р. 
участь директора Ніжинського МЦ Володимира Бригинця у робочій нараді за 
підсумками роботи центрів у 1 кв.2017 рік, що відбулася у м.Чернігові  

 
Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 

26 квітня 2017 року з метою  проведення регулярного моніторингу діяль-
ності бюро правової допомоги та підведення  підсумків роботи  центру за 1-й 
квартал 2017 року у приміщені  Ніжинського місцевого центру  з надання 
БВПД проведена  робоча нарада  за участю працівників центру та керівників 
бюро правової допомоги: Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Вар-



винського, Ічнянського, Носівського, Прилуцького, Срібнянського, Талалаївсь-
кого . Основна увага зосереджена  на забезпеченні  виконання основних за-
вдань, покладених на бюро, а саме : дотримання  законодавства при наданні бе-
зоплатної правової допомоги, правильності ведення документації, номенклату-
ри, забезпечення виконання планів роботи, проведення правопросвітницьких  
заходів  та оформлення належним чином методичних рекомендацій . 

З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової 
допомоги силами центрального офісу МЦ  21.04.2017р.  проведено моніторинг 
діяльності відділу «Ічнянське бюро правової допомоги». 

 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпе-
чення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 
інших новітніх інформаційних технологій 

Завдання 4.1 Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі 
бюджетне та фінансове управління 

З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпе-
чення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на належно-
му рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України , Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  наказів  
та інших нормативно – правових актів.  

 
[1.5] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  
ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних прова-
дженнях 
Завдання 5.1 Побудова оптимальної моделі оформлення відносин з адвока-
тами - працівниками офісів громадського захисту у кримінальних прова-
дженнях (трудовий чи цивільний договір), системи оплати їх праці та 
управління людськими ресурсами 

      З метою підвищення кваліфікації та розвитку професійних навиків спеціалі-
стів бюро правової допомоги Ніжинським місцевим центром з надання БВПД з 
адвокатами, які співпрацюють з місцевим центром, були проведені консультації 
для створення тематичних пули адвокатів, готових стати тренерами у навчан-
нях спеціалістів бюро правової допомоги. (Котенок А.П., Кухта В.Б.) 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01 квітня по 30червня 2017 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1881звернень клієнтів, 1672 особам було на-
дано  правову консультацію,209 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 заре-
єстрованих 
звернень 

Кількість на-
даних право-
вих консуль-
тацій 

Кількість отри-
маних письмо-
вих звернень 
про надання 
БВПД 

1 Відділ правової інформації 
та консультацій 

189 134 55 

2 Відділ «Носівське БПД» 117 95 22 

3 Відділ «Талалаївське БПД» 173 162 11 

4… Відділ «Бобровицьке БПД» 203 193 10 

5 Відділ Бахмацьке БПД 386 362 24 

6 Відділ Борзнянське БПД 136 114 22 

7 Відділ Варвинське БПД 140 128 12 

8 Відділ Срібнянське БПД 201 191 10 

9 Відділ Ічнянське БПД 109 104 5 

10 Відділ Прилуцьке БПД 227 189 38 

 Разом по МЦ 1881 1672 209 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
215 рішень про надання БВПД та надано 195 доручень адвокатам та 23 накази 
штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення проце-
суальних документів). По 6 письмовим зверненням було надано відмову у на-
данні БВПД. 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: спад-
кового 277 (14%), соціального забезпечення 253 (13%), земельного 219 (12%), 
з інших питань 213 (11%),сімейного 198 (11%),іншого цивільного права181 
(10%),   договірного 136 (7%), адміністративного 101 (5%),трудового 91 
(5%),житлового 78 (4%),  з питань виконання судових рішень 68 (4%), з та з 
неправових питань 66 (4%). 
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За IІ квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД звер-
нулось 694 жінок та 492 чоловіків. 

 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  

за статтю. 

Жінки
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Чоловіки
41%

 
 

За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги за I квартал 2017 року звернулись громадяни віком до 18 років – 3; 
від 18 до 35 років – 302, від 35 до 60 років – 629, понад 60 років – 252 особи.  
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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 (середньомі-
сячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 125 (59%), 
ветеранам війни 50 (24%),  інвалідам 27 (13%), інші категорії 9(4%) .  
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 
звітний квартал було: 

 
• здійснено 58 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 дис-

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

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консуль-
таційних пунктів склала 198 осіб, в тому числі 135 осіби звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консуль-
таційних пунктів та 63 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу  41 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 78 правопросвітницьких заходів. 
• розміщено у ЗМІ  66 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
• надано 19 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

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

№ 
з/п 

Наймену-
вання МЦ та 
Бюро 

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

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

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

Кількість 
проведених 
право-
просвітниць-
ких заходів 

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

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

1 Разом по 
МЦ, в тому 
числі: 

58/135 

 

18/63 

 

41 78 19 66 



2 Бахмацьке 
бюро право-
во 

1/3 1/3 6 4 4 8 

3 Бобровицьке  
бюро  

17/45 2/2 9 21 12 11 

4
… 

Борзнянське 
бюро 

10/15 3/14 2 6 0 0 

5 Варвинське 
бюро 

 

6/17 1/7 1 6 2 4 

6 Ічнянське 
бюро 

1/0 0/0 2 2 0 0 

7 Носівське 
бюро 

6/9 2/5 2 10 0 5 

8 Прилуцьке 
бюро 

7/5 4/8 5 6 0 15 

9 Срібнянське 
бюро 

3/20 2/18 6 9 0 3 

10 Талалаївське 
бюро 

5/16 1/4 7 10 1 9 

 
 


	З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму адвокатів,центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий потенціал адвокатів як висококв...
	Так, 26 квітня 2017 з адвокатами  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Самойленко М.Д., Биковець В.В., 18 травня 2017 року Самойленко М.Д.,Котенок А.П. Кантур О.А., 21 червня 2017 року Котено...
	- оформлення нової форми акта та розрахунків за виконану адвокатами роботу по дорученнях;
	- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності;
	- приклади успішних практик адвокатів;
	- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги

