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

дання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
на 2018 рік у II 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  18правопросвітницький за-
хід,  а саме: 

 
05.04.2018 р. проведено семінар у Бобровицькому районному центрі зайнятості на 
тему «Набуття права власності на земельну ділянку в порядку спадкування»; 

11.04.2018р. проведено семінар  у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському 
районі Срібнянського районного центру зайнятості на тему «Легальна зайня-
тість»; 
 

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
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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


12.04.2018р. участь в інформаційно-
правовому заході спільно із Варвинським 
РЦЗ для учнів 9 класу Варвинської районної 
гімназії №1 на тему: «Особливості працев-
лаштування  неповнолітніх, захист їх прав»;  
 
12.04.2018 р. проведено виступ у 
Бобровицькому районному центрі зайнятості 
на тему «Правовий статус осіб з особливими 

фізичними можливостями»; 

23.04.2018 р. проведено семінар в Варвинському районному центрі зайнятості на 
тему «Легальна зайнятість. Порядок укладення трудового договору»; 
 
08.05.2018р. травня поточного року  в «Носівському районному центрі зайнятос-
ті» пройшов семінар «Легальна зайнятість»; 

16.05.2018р. проведено семінар у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському 
районі Срібнянського районного центру зайнятості на тему «Легальна зайня-
тість»; 

 

23.05.2018р. проведено семінар у Варвинсь-
кому районному центрі зайнятості на тему 
«Легальна зайнятість»; 
 
30.05.2018р. проведено семінар у відділі 
сприяння зайнятості в Талалаївському райо-
ні Срібнянського районного центру зайнято-
сті на тему «Легальна зайнятість» 

30.05.2018р. проведений  семінар у Срібнян-
ському районному центру зайнятості на тему ««Порядок надання субсидії у 2018 
році»; 
 
01.06.2018р. проведено семінар у Ічнянському районному центрі зайнятості  на 
тему: «Роз’яснення актуальних питань спадкового права»; 

05.06.2018р. проведено семінар у Носів-
ському районному центрі зайнятості на 
тему «Легальна зайнятість»; 

14.06.2018р. проведено семінар у відділі 
сприяння зайнятості в Талалаївському 
районі Срібнянського районного центру 
на тему   «Жінка на ринку праці»; 

19.06.2018 р.  проведено семінар в Вар-
винському районному центрі зайнятості 
на тему: «Легальна зайнятість»; 

21.06.2018р. проведено  семінар у Ічнянському  районному центрі зайнятості; 



25.06.2018р. проведено семінар  у  Прилуцькому  міськрайонному центрі  зайня-

тості на тему «Правовий статус підприємців»; 

25.06.2018 р. проведено семінару Бобровицькому районному центрі зайнятості на 

тему «Відновлення втрачених документів на будинок або землю»; 

27.06.2018р. проведено  семінар  у  Ніжинському міськрайонному центрі зайнято-

сті. 

Протягом II кварталу 2018 року було проведено 14правопросвітницьких заходів, 

спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у 

сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення: 

03.04.2018р. участь у засіданні міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівно-
сті, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми у Ніжинській райдержадміністрації; 

 

10.04.2018р. проведено виступ для 
працівників Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді на тему «Новий порядок 
стягнення аліментів»; 
06.04. 2018 р.  проведено зустріч  із 
вчителями Монастирищенської загаль-
ноосвітньої школа І-ІІІ ступенів  спіль-
но з начальником Ічнянського районно-

го відділу ДРАЦС ГТУЮ . 
20.04.2018р.відбулася робоча нарада за участі працівників  Прилуцького район-
ного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді практичним психоло-
гом  Кантур А.С., фахівцем із соціальної роботи  Біловод  В.Ю. та директора  
Сухополов’янської  ЗОШ  I-III ст. Безгубченко Л.Г на тему: «Декларація прав 

дитини»; 
 
10.05.2018р. у відділі агропромислового роз-
витку Талалаївської райдержадміністрації 
проведено семінар  для працівників на тему 
«Порядок та особливості надання щорічних 
основних та додаткових відпусток держав-
ним службовцям»; 
 
15.05.2018р. проведена зустріч із працівни-
ками Служби у справах дітей у Бобровиць-
кому районі на тему  «Особливості видачі та 

оплати лікарняних по догляду за хворими дітьми»; 

17.05.2018р. проведена зустріч із працівниками сектору економіки Талалаївської 
райдержадміністрації на тему "Про попередження насильства в сім’ї"»; 
 



22.05.2018р. проведено інформаційні зустрічі із працівниками  Управління Дер-
жавної казначейської служби України та відділом статистики у Бахмацькому ра-
йоні.   
25.05.2018р.проведена зустрічі з працівниками Прилуцько-Варвинського 
об’єднаного міського військового комісаріату; 
29.05.2018р. проведена зустріч  із Рябухівським сільським головою Олександром 
Прохорчуком та трудовим колективом а такожіз завідуючою дитячого навчально-
го закладу «Сонечко» Наталією Зайченко; 
31.05.2018р. проведена зустріч із колективом Державної Фіскальної служби у Бо-
бровицькому районі на тему «Нові правила призначення житлових субсидій»; 
01.06.2018р. у межах реалізації проекту «Я маю право!» відбувся семінар для 
працівників Талалаївського  районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей 

та молоді; 
21.06.2018р. участь у нараді за участі пред-
ставників  Срібнянського  відділення поліції 
та районного відділу з питань пробації; 
22.06.2018р. зустріч ізпрацівниками  Прилу-

цького районного центру соціальних служб 

для сім’ї,  дітей та молоді на тему «Проблема 

домашнього насильства в Україні». 

 
Проведено 3правопросвітницькихсемінара із найактуальніших питань життя 

громад із залученням партнерів з числа громадських організацій, державних уста-
нов та комунальних установ органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня відповідно до потреби відбулися у Бобровицькому, Ічнянському та Ніжинсь-
кому районах: 

 
03.04.2018 р.участь у круглому столі, що проводився Фондом соціального страху-
вання для представників підприємств та установ Бобровицького району на тему 
«Виробничі та невиробничі травми на підприємстві»; 
 

24.04. 2018р.  з метою підвищення рівня поі-
нформованості мешканців громади щодо мо-
жливості отримання безоплатної правової 
допомоги  спільно із працівниками Ніжинсь-
кої центральної  бібліотечної системи розміс-
тили  тематичні буклети,  інформаційні мате-
ріали   у «Правовому куточку»; 
 
27.06.2018р.  проведена зустріч із працівни-
ками Ічнянської  центральної районної біблі-
отеки ім. С.В.Васильченка щодо  роз’яснення 
змісту медичної реформи на тему « Як обра-

ти сімейного лікаря». 
 

https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96


Окрім того, за окремім графіком Мін’юсту в межах реалізації проекту «Я 
маю право!» проведені спільні інформаційно-просвітницьких заходи серед насе-
лення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів на правову темати-
ку відповідно до інтересів цільової аудиторії, опитування та заміри громадської 
думки: 

 
19.04.2018р. участь у спільному заході за участі керівництва Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області, представників  Бобровицької 
районної державної адміністрації та місцевого самоврядування; 
 

24.05. 2018р.  проведена  інформаційно-
роз’яснювальна робота для мешканців Юж-
ненськогостаростинського округу  Парафіїв-
ської ОТГ за участі представників Головно-
го територіального управління юстиції від-
ділу розгляду звернень та забезпечення дія-
льності комісії з питань розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації ГТУЮ у Черні-
гівській області . 

 
Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів на-

дання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги 
з метою удосконалення надання ними БПД 

 
Протягом звітного періоду  проведено роботу із розвитку партнерських ме-

реж та взаємодії з органами місцевого самоврядування з метою розроблення та 
прийняття місцевих програм надання БПД, залучення у якості їх виконавців як-
найширшого кола громадських організацій відповідного профілю: 
03.05.2018р. проведено робочу зустріч з міським головою Ічнянської ОТГ Анд-
ріановою Оксаною Юріївною по обговоренню результатів роботи та напрацю-
вання нових підходів до надання БПД; 
23.05.2018р. виступ  перед депутатами Ічнянської міської ради, в.о. старост, жите-
лями громади на сьомій (позачерговій) сесії Ічнянської міської ради сьомого 
скликання  . 

 
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: 
 
13.04.2018р. проведена робоча зустріч із працівниками Прилуцького міськрайон-
ного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ; 
 
19.04. 2018 р. участь у відео-селекторній конференції у приміщенні Бахмацької 
державної адміністрації  на тему « Насильство в сім’ї: що робити і куди зверта-



тись», «що таке Безоплатна первинна правова допомога, та хто має право її отри-
мати»;  

19.04. 2018р.  проведена робоча зустріч із пра-
цівниками Прилуцького районного центру со-
ціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді 
практичним психологом Кантур А.С., фахів-
цем із соціальної роботи  Біловод В.Ю. та ди-
ректором Замістянської ЗОШ Антоненко Л.П.  
на тему: «Декларація прав дитини»; 
 
26.04.2018р. участь у заходах, присвячених 
пам’яті померлим від боротьби із радіаційним 
лихом,   за участі чорнобильців, керівники Та-

лалаївського району, учнівської молоді; 

11.05.2018 р. робоча зустріч із працівниками відділу державної реєстрації Прилу-
цької райдержадміністрації на тему: «Доступ до державних реєстрів через Кабінет 

електронних сервісів»; 

11.05.2018 року проведена робоча  нарада  із 
працівниками ДРАЦС Варвинського району 
щодо  співпраці та взаємодії в частині забез-
печення належного виконання проекту «Я 
маю право!»;  

16.05. 2018 р.  нарада із працівниками При-
луцького міськрайонного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стануна тему 
«Порядок реєстрації шлюбу»; 
 
18.05.2018р.  проведена бесіда із  неповнолі-

тніми за участі   працівників  Носівського районного сектору з питань пробації  
Вітою Коломієць та Аліною Митченко; 

 
14.06.2018р.  участь у семінарі  для предста-
вників юридичних служб та інших категорій 
працівників щодо реалізації  загальнонаціо-
нального  проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в Но-
сівському районі; 
 
20.06.2018р. робоча нарада із працівниками 

Срібнянського районного суду; 

23.06.2018р проведена робоча нарада із пра-

цівниками Прилуцького міськрайнного  су-

ду  на тему «Правовий статус суддів»; 

25.06.2018р. робоча зустріч із колективом  Срібнянського відділення Прилуцької 
ОДПІ; 



 
26.06.2018р. робоча зустріч із працівниками відділення поштового зв'язку Черне-
цького Центру поштового зв’язку № 3 м. Прилуки Чернігівської дирекції Україн-

ського державного підприємства пошто-
вого зв’язку 'Укрпошта'; 
 
26.06.2018р.  проведена нарада  спільно із  
працівниками Служби у справах дітей на 
тему «Зняття з реєстрації місця прожи-
вання особи у судовому порядку». 

 
 
 

За II квартал 2018 року працівниками Ніжинського МЦ з надання БВПД 
проведено 17 робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню результа-
тів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових 
стейкхолдерів: 

 
12.04.2018р.проведено робочу зустріч із 
працівниками відділу державної реєстрації 
Прилуцької райдержадміністрації на тему: 
«Державна реєстрація фізичної особи, яка 
має намір стати підприємцем»; 
 
18.04.2018р.проведена робоча зустріч з ди-
ректором Талалаївського РЕМ Валерієм Лу-
том щодо подальшої співпраці; 

 
18.04.2018р. проведена робоча зустріч із  в.о. начальника Носівського районного 
відділу ДВС ГТУЮ Олександром Чубом щодо подальшої співпраці в рамках про-
екту «Я МАЮ ПРАВО!»; 
 
20.04.2018р.  в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» проведено робочу зустріч  із  
працівниками  Носівського районного сектору з питань пробації центрального 
міжрайонного управління з питань кримінальних покарань та пробації ; 

 

11.05.2018р. робочу зустріч із працівниками 
та начальником відділу загального контро-
лю та інформаційної діяльності апарату 
Прилуцької РДА Тетяною Мирводою; 

21.05. 2018рр. проведено круглий стіл до 
Дня Європи  за участю представників Бах-
мацького ВДВС;   
 
21.05.2018р. відбулася зустріч із начальни-
ком  Прилуцького міськрайонного відділу 



державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Іриною Власенко щодо подальшої співпраці в рамках прое-

кту «Я МАЮ ПРАВО!»; 

22.05.2018р. проведено робочу зустріч із пра-
цівниками Варвинського сектору пробації 
Троян А.О. та Костинецьким В.М. по питан-
ню взаємодії в частині надання правових кон-
сультацій дітям;  

22.05. 2018р.  відбулася робоча зустріч із заві-
дувачем Талалаївского районного сектору з 
питань пробації Юлією Карпенко щодо пода-
льшої співпраці в рамках проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!»; 

29.05.2018р. проведена робоча зустріч із працівниками  Борзнянського РС з пи-
тань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації щодо подальшої співпраці в рамках проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!»; 

30.05.2018р.  проведена робоча зустріч із завідувача Варвинського районного сек-
тору з питань пробації Трояна А.О.  щодо налагодження співпраці служб в надан-
ні якісної правової допомоги місцевим громадянам для вирішення юридичних 
питань; 

21.06.2018р. робочазустріч із  керівником 

відділення ПАТ КБ «Приватбанк» Оленою 

Ушкало; 

25.06.2018р. проведено зустріч із головою  

районної Громадської організації ветеранів 

України у смт. Талалаївка Соколовим І. Г. ; 

26.06.2018р. проведено зустріч із начальником Бахмацького відділу ДРАЦСу Ру-
денко Т.М. щодо реалізації  правопросвітни-
цького проекту «Я маю право!» ; 

26.06.2018р. зустріч  із працівниками Бахма-
цького відділу ДВС ГТУЮ Чернігівської об-
ласті щодо стягнення аліментів; 

26.06.2018р. робоча зустріч із директором 
Чернецької ЗОШ І-ІІІ ступенів у Талалаївсь-
кому р-ні Григорієм Варчаком щодо пода-
льшої співпраці; 

27.06.2018р. зустріч із працівниками Прилу-
цького міськрайонного відділу державної 



виконавчої служби головним державним виконавцем Глущенко І.П., старшим 
державним виконавцем Пилипенко О. М. 

З метою створення мережі параюристів та виявлення авторитетних осіб з 
неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, 26.06.2018р. 
відбулася робоча зустріч  із сільським головою Чернецької сільської ради Сергієм 
Дмитрюком, щодо надання методичних рекомендацій для удосконалення та за-
безпечення доступу мешканцям Талалаївського р-ну до безоплатної правової до-
помоги. 

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

 

Невід’ємною частиною діяльності Ніжинського МЦ та бюро правової допо-
моги є проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для 
різних категорій населення. 

З метою проведення інформаційно-роз`яснювальних заходів в устано-
вах виконання покарань 29.05.2018р. головний спеціаліст Прилуцького бю-
ро правової допомоги Дмитро Диміч зустрівся із старшим інспектором  із 
питань підготовки до звільнення державної установи Прилуцької виховної 
колонії Ларисою Грабиною та засудженими. 

Так,для осіб, які належать до основних соціа-
льних і демографічних груп населення, інва-
лідів, пенсіонерів,проведені 3інформаційно-
роз’яснювальні заходи  з правової освіти: 

19.04.2018р. проведено правопросвітницький 
захід в Територіальному центрі соціального 
обслуговування( надання соціальних послуг) 
спільно із представниками управління юсти-
ції . Теми виступів: Всеукраїнський проект  « 
Я МАЮ ПРАВО» Знаю! Дію! Захищаю!, 

«Надання безоплатної правової допомоги», «Порядок стягнення аліментів», 
«Державна реєстрація нерухомості та бізнесу»; 
 

01.06.2018р. спільно із  працівниками Прилу-
цького відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану  проведено обговорення питан-
ня щодо забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги  громадян, зокрема ромсь-
кої національної меншини. 

23.06.2018р.  проведено зустріч із працівника-
ми Територіального центру соціального об-

слуговування на тем «Роль грошової оцінки землі у правочинах». 

Для вирішення найбільш актуальних правових питань ВПО та учасників АТО 
також проводяться інформаційно-роз’яснювальних заходи: 



 
10.05.2018р.  проведено робочу зустріч із головою сільської ради с. Озеряни Боб-
ровицького р-ну Гавриленко Сергієм Петровичем  щодо проведення інформацій-
но-роз’яснювальних та комунікативних заходів для ВПО для вирішення найбільш 
актуальних правових питань вказаної категорії населення; 

 
16.05.2018р. проведено семінар у Ніжинсь-
кому міськрайонному центрі зайнятості 
для учасників АТО та демобілізованих вій-
ськовослужбовців щодо вирішення най-
більш актуальних правових питань вказа-
ної категорії населення. 

21.06.2018р. проведенаробочу зустріч із 

колективом  Ічнянського районного війсь-

кового комісаріату щодо  забезпечення до-

ступу до безоплатної правової допомоги громадянам , зокрема військовослужбов-

цям та учасникам АТО; напрацювання нових підходів до надання БПД; подальша 

співпраця та перенаправлення клієнтів. 

Протягом звітного періоду було проведено   12 тематичних семінарів, лек-
цій у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипло-
мної освіти: 
12.04.2018р. проведена  лекція: «Права неповнолітніх» для учнів Кинашівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянський  району; 

25.04.2018р. проведена зустріч із  учнями 
Варвинської школи в приміщенні Вар-
винського районного центру зайнятості на 
тему: «Запитай у профі»; 
 
03.05.2018р. в рамках проекту  «Я маю 
право» організований «День відкритих 
дверей » для вихованців Ніжинського 
центру соціально-психологічної реабілі-
тації дітей Чернігівської облдержадмініс-
трації; 

04.05.2018р.  відбулася робоча зустріч із учнями 8-х класів та директором Прилу-
цької  ЗОШ I-III ст. №9 Симоненко Наталією Петрівною. Тема: «Отримання пас-
порту у 14 років»; 
 
11.05.2018р.  проведена зустріч із учнями Озерянської  школи ЗОШ I-IIIступенів 
Бобровицького району на тему «Новації у правилах перетину кордону дітьми», 
«Основна проблема, що виникає у підлітків, - це проблема взаємин з батьками»; 
 



 
23.05.2018р. проведена зустріч із учнями Бахмацької  ЗОШ 1-3 ст. №1 на тему: « 
Права та обов’язки дитини» спільно  із начальником Бахмацького відділу ДРАЦС 
Руденко Тетяною; 

24.05.2018р.  проведена зустріч  із учнями 
Рудьківської загальноосвітної школи І-ІІІ 
ступенів Бобровицької районної ради спі-
льно із начальником відділу ДРАЦС Бута-
ковою О.М.  на тему «Особливості адмініс-
тративної відповідальності неповнолітніх», 
«За засіб самооборони за пазухою можна 
отримати строк: носіння електрошокерів, 
кишенькових ножів, бейсбольних біт, кас-
кетів , газові балончики»; 

 

23.05. 2018р. проведена  виховна година із учнями 7-9 класів Липівської ЗОШ I-III 
ступенів на тему " Ти і поліція"; 
 
07.06.2018р.  проведена зустріч  із учнями Бобровицькій Гімназії  (Ігротека «По-
дорож до прав дітей») спільно з працівниками Бобровицького районного центру 
соціальних служб для сімей, дітей та молоді; 
 
11.06.2018р. проведена зустріч із студентами  Прилуцької філії Міжрегіональної 

академії управління персоналом (МАУП); 

 

12.06.2018р. спільно з працівниками Бобро-

вицького районного центру соціальних 

служб для сімей, дітей та молоді проведена  

ігротеці «Знай свої права!» у Бобровицькій 

ЗОШ I-III ступенів №1.  

14.06.2018р.  участь засіданні круглого столу 
«Правові засади Конституції України» від-
булося у приміщенні Прилуцької міської 
центральної бібліотеки ім. Любові Забашти 

за участі представників бюро правової допомоги, державної виконавчої служби, 
поліції, відвідувачів бібліотеки та студентів агротехнічного коледжу.   

 
 
 
 



Проведено публічну презентації результатів діяльності МЦ разом з бюро 
правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ у Прилуцькому районі: 

 
23.05. 2018р. участь у засіданні круглого 
столу«Соціальний супровід  при працев-
лаштуванні  безробітних за підходом 
кейс-мененджмент» за участі  представ-
ників Прилуцького міськрайонного 
центру зайнятості, управлінь праці та со-
ціального захисту населення, Пенсійного 
фонду, центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, поліції та інших 
установ  та організацій. 

 
 
З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-

ники бюро систематично провели 23 «вуличних» інформування , де поширювали  
інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян. 

 
05.04.2018р. вуличне інформування для населен-
ня смт. Талалаївки; 
11.04.2018р.  вуличне інформування громадян в 
м. Носівка; 
12.04 2018р.  вуличне інформування жителів м 
Ічня; 
23.04.2018р. вуличне інформування громадян в 
селах Носівського району :с. Ясна Зірка,с. Сте-
пові Хутори,с. Коломійцівка,с. Калинівка; 
03.05.2018р. вуличне інформування населення 
смт. Талалаївки; 
03.05.2018 р. вуличне інформування населення м. 
Бобровиці; 

 
02.05.2018 р. вуличне інформування жителів м Ічня; 
10.05.2018р.  вуличне інформування  жителів села Голінка Бахмацького району; 

 
07.05.2018р.  вуличне інформування громадян в 
селах Носівського району : с. Степове,с. Софіїв-
ка,с. Макіївка; 
 
15.05.2018р. вуличне інформування жителів 
смт. Варва спільно з працівниками ДВС та 
ДРАЦС; 
17.05.2018р. Ніжинський  місцевий центр з на-
дання БВПД  взяв участь у флешмобі до Всесві-
тнього  Дня вишиванки; 
 
19.05.2018р.  участь у міському заході з нагоди 
відзначення Дня Європи в Україні у м. Ніжині; 



31.05.2018р.  вуличне інформування громадян в 
місті Носівка; 

01.06.2018р. вуличне інформування жителів се-
ла Тиниця Бахмацького району; 

01.06.2018р.  участь у міському заході з нагоди 
відзначення Дня захисту дітей у м. Ніжині; 

01.06.2018 участь у міському заході з нагоди 
відзначення Дня захисту дітей у смт. Срібне; 

 

01.06.2018р. участь у міському заході з нагоди 
відзначення Дня захисту дітей  у м. Бобро-
виця;.  

06.06.2018р. вуличне інформування громадян 
в м. Носівка. 
 
12.06.2018р. вуличне інформування громадян 
в м. Носівка; 

19.06. 2018р. вуличне інформування населення 
смт. Талалаївки. 
 
21.06.2018р. вуличне інформування громадян в  
с. Лихачів та Селище Носівського р-ну. 
26.06.2018р. вуличне інформування із мешкан-
цями на вулицях с. Чернецьке Талалаївського р-
ну; 

27.06.2018р. вуличне інформування жителів м 
Ічня. 

 
З метою проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального 
захисту населення працівники бюро провели 3 заходи: 
04.04.2018р. проведено робочу зустріч із начальником Управління праці та соціа-
льного захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації Петрик 
Мариною Петрівною на тему: «Субсидія по новому»; 

 
10.05.2018р. проведено робочу зустріч із на-
чальником відділу з питань трудових відно-
син Управлінням соціального захисту насе-
лення Прилуцької районної державної адмі-
ністрації Сурай О. В. на тему «Допомога 
одиноким матерям»; 
 
01.06. 2018р. проведено зустріч із працівни-
камиУправлінням праці та соціального захи-
сту населення Прилуцької районної держав-
ної адміністрації на тему «Новий порядок 

отримання субсидії». 



 
З метою проведення інформаційних заходів в управліннях пенсійного фонду 

працівники бюро провели 2 заходи: 
 

27.04.2018р. проведена зустрічіз заступником начальника Прилуцького 
об’єднаного управління пенсійного фонду у Чернігівській області Бондаренко 
В.П. щодо подальшої співпраці в межах проекту «Я маю право!»; 
 
15.06.2018р.  проведена  зустріч із працівниками Управління   Пенсійного фонду 
України в Бобровицькому районі на тему «Щорічні відпустки, порядок і умови їх 
надання». 
 

Окрім того,з метою розвитку мережі партнерів  працівники Ніжинського 
МЦ  взяли участь у Проведенні інформаційних заходів в закладах Державної слу-
жби зайнятості: 

24.05.2018р. проведено  захід для учнів 9-х 
класів на тему  «Кримінальна та адмініст-
ративна відповідальність» спільно із  Боб-
ровицьким районним центром зайнятості та 
відділом ДРАЦС . 
 
 

Невід’ємною частиною роботи сис-
теми БПД є проведення інформаційних за-
ходів в  лікувальних закладах: 

 
18.06.2018р. в рамках загальнонаціонального проекту  «Я маю право!»   проведе-
ний інформаційно-роз’яснювальний захід  «Я і поліція: знай свої права!» для ви-
хованців Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей  Черні-
гівської обладміністрації; 
 
26.06.2018р. працівник Талалаївського бюро правової допомоги відвідала табірну 
зміну комунальної бюджетної установи «Дитячий заклад оздоровлення та відпо-
чинку «Веселка» (с. Чернецьке). 

 
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 2 квартал 2018 року розміщено 29 публікації: Веб-сайти організацій -18; самос-
тійні електронні ЗМІ – 6; друковані ЗМІ - 4; радіо-1 (в ефірі радіоорганізації «Ва-
рвинське районне радіомовлення» звучали теми: «Отримання статусу інваліда 
війни» (11.04.2018р.).  

 
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 II квартал 2018 року одним із за-
вдань Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFtZ2CzebbAhUHkSwKHYdIBBkQFgg0MAE&url=https%3A%2F%2Fminjust.gov.ua%2Fm%2Fstr_6906&usg=AOvVaw0QviXsOESCZ1m9NDm5twQ7
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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 28 мобільних та 32 дистанційних консультаційних пунктів. 

За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів було надійшло 
69 звернення,  надано 69 роз’яснення правового характеру. Основними питання-
ми, з якими звернулись особи до працівників центру, були питання соціального 
забезпечення, сімейні, житлові та інші питання. 

Також забезпечено роботу 32 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 148 звернень,  надано 148роз’яснень правового характеру. Основними питан-
нями, з якими звернулись особи до працівників центру, були питання соціального 
забезпечення, житлові, сімейні. 

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 базіТериторіального центру соціа-
льного обслуговування у м. Бобровиця,Талалаївського територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), та Борзнянського ста-
ціонарного відділення для тимчасового або постійного проживання одиноких пе-
нсіонерів та інвалідів де було проінформовано про систему безоплатної вторинної 
правової допомоги в Україні, про основні положення Закону України «Про безо-
платну правову допомогу», про діяльність Ніжинського місцевого центру та по-
рядок роботи зі зверненнями громадян, а також розміщені інформаційні буклети 
про безоплатну правову допомогу із зазначенням контактного телефону та адреси 
розміщення місцевого центру та бюро правової допомоги, надані відповіді на пи-
тання, осіб, що зверталися до даних консультаційних пунктів.Більшість питань 
стосувалася 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 конфліктівзабезпечено діяльність мобільних консультаційних пунктів 
спільно з представниками служби у справах дітей Бобровицької РДА та Срібнян-
ської РДА, Борзнянської  районної державної адміні-
страції,сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Ва-
рвинської РДА,Бобровицькому центрі соціальних 
служб для сім’ї дітей та молоді. 

З метою розширення доступу до БПД також 
було забезпечено роботу мобільних та дистанційних 
консультаційних пунктів в управліннях праці та соці-
ального захисту населення, управліннях пенсійного 
фонду, відділеннях Укрпошти, судах, в сільських, міських та селищних радах, у 
службах пробації, бібліотеках та центрах зайнятості. 

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



дані правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для учас-
ників бойових дій, зокрема учасників АТО забезпечено роботу дистанційного 
консультаційного пункту в  Бахмацькому районному військовому комісаріаті та 
Прилуцько-Варвинському об`єднаному міським 
військовим комісаріатом. 

Постійно проводиться «вуличне» інформу-
вання громадян щодо функціонування Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та бюро правової допомоги, 
роз’яснюється поняття безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, суб’єкти права на безоплатну вто-
ринну правову допомогу, порядок подання та поря-
док 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, 10 квітня 2018року з адвокатами  що надають правову допомогу у ме-
жах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Котенок 
А.П., Нечай В.І., 11 травня 2018 року Биковець В.М., Кухта В.Б., 05 червня 2018 
року Бойчук В.М., Ткаченко Н.М., проведено на базі Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги робочі зустрічі у ході 
якихбули обговорені наступні питання: 

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

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

моги; 
 Крім того, у ході зустрічей, адвокатам нагадали про своєчасність та 

необхідність здачі звітів у кінці року. 
Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці 

між місцевим центром та адвокатами.  
 Одним із завдань центру є здійснення інтерв’ювання клієнтів місцево-

го центру щодо якості отриманих послуг. 
 Попри певні труднощі з інтрв’ювання клієнтів (у зв’язку з тим, що ін-

терв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого відмов-
ляються від проходження опитування), лише 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 (04.05.2018, 05.06.2018 та 04.07.2018), 



центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру інформація 
про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну право-
ву допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та типових звер-
нень громадян на основі аналізу звітності адвокатів.  

Протягом II кварталу 2018 року до Регіонального центру повідомлялося про 
3 позитивних практики захисту у цивільних  провадженнях. Так, адвокат Кухта 
В.Б.,  представляв інтереси  у суді щодо визнання права власності на об’єкти не-
рухомого майна в порядку спадкування за заповітом за відсутності правовстанов-
люючих документів  на належне домоволодіння . За результатами розгляду спра-
ви в суді, судом було задоволено позов клієнта центру про визнання права влас-
ності на об’єкти нерухомого майна в порядку спадкування за заповітом. Крім то-
го,адвокат Нечай В.І., представляв інтереси клієнта з приводу визнання фізичної 
особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення опікуна . 

Дослідивши наявні у справі документи, з’ясувавши всі фактичні обставини 
справи,  судом  було встановлено опіку та призначено опікуна відповідно до  зая-
ви клієнта центру. 

 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 3 особам, а саме: 

• Михалик Адам Петрович (Ічнянський район) 
надано консультацію з приводу відповідальності за 
нанесення тілесних ушкоджень,а також порядок звер-
нення до Ніжинського МЦ та перелік суб’єктів права на 
БВПД; 

• Кращенко Парасковія Григорівна (проживає у 
Бахмацькому районі) –  надано консультаціїстосовно 
невиплати пенсії поштовим відділенням та Бахмацьким 
об’єднаним управлінням ПФУ протягом двох місяців; 

• Марченко Галина Іванівна (Бахмацький район) – 
надано роз’яснення, щодо надання разової матеріальної 
допомоги інваліду. 

 
Завдання 1.7 Визначення правових потреб територіальних громад, ор-

ганів територіальної самоорганізації населення 
 
З метоювизначення правових потреб територіальних громад, органів тери-

торіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ та 
формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського місце-
вого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення правових 
питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги 
за період із 01.03.2018 по 30.06.2018 року. За результатами аналізу звернень гро-
мадян сформована карта правових потребтериторіальної юрисдикції Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інформація  
розміщена на сайті регіонального та місцевого центрів . 

 



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

Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 
місцевих центрів (відділи БППД, представництва, право просвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 

 
05 липня 2018  року з метою розвитку ком-

петенцій, навиків та підвищення кваліфікації  пер-
соналу   у приміщенні Ніжинського місцевого 
центру з надання БВПД  проведено навчання  для 
працівників  Бахмацького, Бобровицького, Борз-
нянського, Варвинського, Ічнянського, Прилуць-
кого, Носівського, Талалаївського та Срібнянсько-
го бюро.  Метоюзаходу було покращення якості 
надання послуг, підвищення кваліфікації  для виконання функції представництва. 

У вступному слові  директор Ніжинського місцевого центру  Володимир 
Бригинець  звернув увагу присутніх  на  актуальність  даного питання,   підкрес-
лив необхідність активної  участі у  навчанні  та подальшого використання набу-
тих навиків у роботі.  

Під час навчання  працівники бюро  в жвавому діалозі  обговорили  пробле-
мні питання, які виникають під час виконання функції  представництва: порядок 
складання позовних заяв, типові помилки при складанні процесуальних докумен-
тів , ведення поточної документації.   

. 
 
Завдання 2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

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

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

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

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

 
• Порядок отримання статусу інваліда війни; 

 



• Особливості об'єднання декількох нотаріальних проваджень у єдиний про-
цес або їх роз'єднання 

 
Крім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, ре-

дагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених місцевим 
центром правових консультацій. 

 
[1.3] Децентралізація системи БПД 
Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами 

БПД, прийняття управлінських рішень 
 
З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 

взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його терито-
ріальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесуза звітний період  по 
КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 1739378,53грн.,  
придбано матеріалів на суму 2376,00 грн. з них конверти та марки на суму 
1062,00 грн., придбання канцтоварів на суму 1314,00 грн. 

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

помоги силами центрального офісу МЦ, 07.06.2018р. начальником відділу підт-
римки та розвитку інфраструктури Горбаченком Олександром Васильовичом було 
здійснено моніторинг відділу «Ічнянське бюро правової допомоги». 

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

Виявлені в ході перевірки недоліки було усунуто працівниками відділу «Іч-
нянське бюро правової допомоги» у встановлений строк, який було зазначено в 
довідці щодо перевірки. 

 
[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 квітня по 30червня 2018 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 1319 звернень клієнтів, 1117 надано правових 
консультацій, 202 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 

245 194 51 

 «Носівське БПД» 71 51 20 

 «Талалаївське БПД» 208 167 41 
 «Бобровицьке БПД» 151 147 4 
 Бахмацьке БПД 112 96 16 
 Борзнянське БПД 102 86 16 
 Варвинське БПД 128 125 3 
 СрібнянськеБПД 94 73 21 
 Ічнянське БПД 116 108 8 
 Прилуцьке БПД 92 70 22 
 Разом по МЦ 1319 1117 

 
202 

 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

186 рішення про надання БВПД, у тому числі надано 38 доручення адвокатам та 
153 наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформ-
лення процесуальних документів).Поодному письмовому зверненню було нада-
но відмову у наданні БВПД. 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних пи-
тань:сімейного 226 (18%), з іншого цивільного права 187 (14%), соціального за-
безпечення 155 (12%), спадкового 164 (12%),житлового 131 (10%), трудового 
119 (9%),  земельного 107 (8%), договірного 78 (6%), з інших питань 71 
(5%),адміністративного 39 (3%),  з питань виконання судових рішень 25 (2%),  та 
з не правових питань 16 (1%). 
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За I квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД зверну-

лось 494 жінок та 392 чоловіків. 
 
 
 
 
 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за статтю. 
 

Чоловіки
39%

Жінки
61%

 
 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги за IIквартал 2018 року звернулись громадя-
ни віком до 18 років – 4; від 18 до 35 років – 224, від 35 до 60 років – 435, понад 
60 років – 223 особи.  



35-60 років
50%

до 18 років
0%

18-35 років
25%понад 60 років

25%

 
 
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) 151 (67%), інва-
лідам 21 (21%), ветеранам війни 11 (8%),  інші категорії 3(4%) .  

інші категорії
4%

малозабезпечені
67%

Ветерани війни
8%

інваліди
21%

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

звітний кварталбуло: 
 

• здійснено 28 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 32 
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 217 осіб, в тому числі 69 особи звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 148осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу  10 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 66правопросвітницьких заходів. 



• розміщено у ЗМІ  29 інформаційних матеріалів з питань надання 
БПД. 

• надано 7 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: 

28/69 
 

32/148 
 

10 66 7 29 

2 
Бахмацьке 
бюро  

3/5 3/24 1 3 1 5 

3 
Бобровиць-
ке  бюро  

6/16 5/12 1 15 5 0 

4 
Борзнянсь-
ке бюро 

8/14 3/17 0 1 0 0 

5 
Варвинське 
бюро 

 

0/0 4/26 0 6 0 3 

6 
Ічнянське 
бюро 

2/7 3/15 1 5 0 2 

7 
Носівське 
бюро 

0/0 1/8 1 2 0 1 

8 
Прилуцьке 
бюро 

0/0 5/4 1 16 0 0 

9 
Срібнянсь-
ке бюро 

3/15 2/12 0 5 0 3 

10 
Талалаївсь-
ке бюро 

3/7 3/12 3 7 1 5 

 
 


	З метою проведення інформаційно-роз`яснювальних заходів в установах виконання покарань 29.05.2018р. головний спеціаліст Прилуцького бюро правової допомоги Дмитро Диміч зустрівся із старшим інспектором  із питань підготовки до звільнення державної уста...
	03.05.2018р. в рамках проекту  «Я маю право» організований «День відкритих дверей » для вихованців Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Чернігівської облдержадміністрації;
	04.05.2018р.  відбулася робоча зустріч із учнями 8-х класів та директором Прилуцької  ЗОШ I-III ст. №9 Симоненко Наталією Петрівною. Тема: «Отримання паспорту у 14 років»;
	11.05.2018р.  проведена зустріч із учнями Озерянської  школи ЗОШ I-IIIступенів Бобровицького району на тему «Новації у правилах перетину кордону дітьми», «Основна проблема, що виникає у підлітків, - це проблема взаємин з батьками»;
	23.05. 2018р. проведена  виховна година із учнями 7-9 класів Липівської ЗОШ I-III ступенів на тему " Ти і поліція";
	07.06.2018р.  проведена зустріч  із учнями Бобровицькій Гімназії  (Ігротека «Подорож до прав дітей») спільно з працівниками Бобровицького районного центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді;
	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, 10 квітня 2018року з адвокатами  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Котенок А.П., Нечай В.І., 11 травня 2018 року Биковець В.М., Кухта В.Б., 05 червня 2018 року Бойчук В.М., Ткаченко Н...
	- 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.


