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

дання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
на 2019 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, а  також на виконання Меморандуму про співпрацю між Коор-
динаційним центром з надання правової допомоги та Державною службою за-
йнятості,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допо-
моги у районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Бобровиць-
кого, Срібнянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцького, 
Носівського, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  23 правопросві-
тницькі заходи,  а саме: 

 
09.04.2019р.   в межах  інформаційної кампанії  « Відповідальне батьківст-

во» проведено семінар  «Щодо порядку відшкодування вартості послуги «муніци-
пальна няня» для осіб, що перебувають на обліку у Бобровицькому відділі Носів-
ського районного центру зайнятості; 
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11.04.2019р. проведено семінар « Визнання батьківства через суд. Алімен-
ти» у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського райо 
ного центру зайнятості; 

18.04.2019 р. проведено семінар у Вар-
винськомурайонному центрі зайнятості на те-
му: «Легальна зайнятість» та «Відповідальне 
батьківство»; 

17.04.2019р. проведено семінар у Бобро-
вицькому відділі Носівського районного 
центру зайнятості на тема «Особливості пра-
цевлаштування та соціальний захист»; 

08.04.2019р. проведено семінар  «Лега-
льна зайнятість» у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості; 

11.04.2019р. проведено семінар  «Легальна зайнятість» у Прилуцькій міськ-
районній філії Чернігівського обласного  центру  зайнятості; 

22.04.2019р. проведено семінар  «Нові правила щодо виїзду за кордон з ди-
тиною» у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  центру  за-
йнятості; 

24.04.2019р. проведено семінар  «Нові правила щодо виїзду за кордон з ди-
тиною» у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  центру  за-
йнятості; 

24.04.2019р.  проведено семінар «Ле-
гальна зайнятість» у відділі сприяння зайня-
тості в Талалаївському районі Срібнянсько-
го районного центру зайнятості;  

25.04.2019р.  проведено семінар  для 
молоді  «Техніка пошуку роботи. Підготов-
ка резюме.» у Ічнянському районному 
центрі  зайнятості; 

06.05.2019р. проведено семінар  «Алі-
менти. Відповідальність за несплату аліментів» для  осіб, які перебувають на об-
ліку в  Прилуцькому міськрайонному центрі зайнятості; 

14.05.2019р.  проведено семінар «Легальна зайнятість» у Носівському ра-
йонному центрі зайнятості;  

22.05.2019р. проведено семінар  «Легальна зайнятість» у Прилуцькій міськ-
районній філії Чернігівського обласного  центру  зайнятості; 



23.05.2019р.  проведено семінар  «Легальна зайнятість» у відділі сприяння 
зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського районного центру зайнятості; 

29.05.2019р.  проведено семінар  «Переваги офіційного працевлаштування» 
у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського районного 
центру зайнятості; 

24.05.2019р. проведено семінар  «Працевлаштування за кордоном, Протидія 
торгівлі людьми»  у Ічнянському районному центрі зайнятості; 

27.05.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» у Носівському ра-
йонному центрі зайнятості;  

05.06.2019 р. проведено семінар 
«Легальна зайнятість» у Варвинському 
районному центрі зайнятості; 

13.06.2019р. проведено семінар  
«Переваги офіційного працевлаштування» 
у відділі сприяння зайнятості в Талалаїв-
ському районі Срібнянського районного 
центру зайнятості; 

24.05.2019р.  проведено семінар 
«Легальна зайнятість» у Носівському ра-
йонному центрі зайнятості; 

27.06.2019р. проведено семінар  «Аліменти. Відповідальність за несплату 
аліментів» у Прилуцькій міськрайонній філії  Чернігівського обласного  центру  
зайнятості;  

26.06.2019р.  проведено семінар  для молоді  «Техніка пошуку роботи. Під-
готовка резюме» у Ічнянському  районному  центрі  зайнятості ; 

26.06.2019р.  з метою проведення інформаційних заходів в закладах Держа-
вної служби зайнятості,  у Ічнянському районному центрі зайнятості  в межах ін-
формаційної кампанії « Відповідальне батьківство»  проведено  семінар для пра-
цівників. 

 
Протягом звітного періоду працівниками Ніжинського МЦ   проведено 3 

правопросвітницькі  заходи,  спрямовані на запобігання злочинності: 
 
08.04.2019р. в межах загальнонаціонального проекту  « Я маю право», а та-

кож з метою налагодження співпраці з  партнерами щодо профілактики злочинно-
сті та протидії домашньому насильству відбулася  зустріч із працівниками патру-
льної служби Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області; 

09.04.2019р. в межах інформаційної кампанії  «Відповідальне батьківство» 
спільно із начальником Срібнянського районного відділу державної реєстрації 



актів цивільного стану  ГТУЮ Бондар Наталією проведена лекція-зустріч із осо-
бами, що перебувають на обліку у Срібнянському районному секторі філії держа-
вної установи «Центр пробації» в Чернігівській області; 

14.06.2019 р. проведений  інформаційний захід для осіб, що  перебувають на 
обліку в Носівському районному секторі з питань  виконання кримінальних  по-
карань та пробації  щодо безпечного донорства крові . 
 

Протягом II кварталу 2019 року було проведено 15 правопросвітницьких 
заходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законо-
давстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забез-
печення: 

01.04.2019р.  проведена  бесіда із колективом  Бобровицького бюро техніч-
ної інвентаризації на тему «Забирають бізнес? Відбирають майно?»; 

01.04.2019р.  в межах інформаційної 
кампанії « Відповідальне батьківство» про-
ведена  зустрілася із працівниками Харківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївського райо-
ну; 

17.04.2019р.проведено виступ для пра-
цівників Бобровицького  районного центру  
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

на  тему: «Порядок збільшення розміру аліментів», «Відповідальне батьківство та 
ґендерна рівність». 

23.04.2019р. спільно із головним спеціалістом Талалаївського районного 
відділу Державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ Вікторією Гордієнко 
зустрілися із  педагогічним колективом Чернецької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

26.04.2019р. проведено профілактичну бесіду з педагогічним колективом 
школи , батьками  Досліднянського НВК «ЗНЗ- ДНЗ» І-ІІІ ступенів у Носівському 
районі на теми : « Стоп насильство » , «Стоп булінг», «Відповідальне батьківст-
во»; 

13.05.2019р. спільно із працівниками державної виконавчої служби  прове-
дено інформаційно-просвітницький захід « Я маю право» для працівників Гнідин-
цівського ТОВ «Прогрес» у Варвинському районі; 

15.05.2019р. проведена зустріч із викладачами кафедри педагогіки та соціа-
льної роботи  НДУ ім. М.В. Гоголя ; 

15.05.2019р.  проведений  виступ «Відповідальне батьківство» на батьківсь-
ких зборах у Пісківському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 
П. Г. Тичини у Бобровицькому районі; 
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16.05.2019р.  спільно із Борзнянський районний центр соціальних служб для 
дітей, сім'ї та молоді  проведений інформаційний  захід  до «Дня пам'яті померлих 

від СНІДу»; 

15.05.2019р.  участь у науково-
практичному семінарі « Сучасна сім’я у 
нормативному та соціальному вимірі»  ви-
ступ « Правда та міфи про насильство в 
сім’ї. Новели законодавства»  для сту-
дентівкафедрипедагогіки та соціальноїробо-
ти  НДУ ім. М.В. Гоголя;  

22.05.2019р. проведена зустріч із пра-
цівниками та відвідувачами  Ніжинської 
центральної бібліотеки  щодо реалізації ін-

формаційної кампанії « Відповідальне батьківство»; 

29.05.2019р.проведено виступ для працівників Служби у справах дітей  Бо-
бровицької  райдержадміністрації  на тему: «Встановлення факту батьківства піс-
ля смерті батька», «Відповідальне батьківство». 

27.05.2019р.  проведена зустріч  із працівниками Понорівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів Талалаївського району; 

11.06.2019р. проведена  зустріч із колективом та відвідувачами Бахмацької 
районної бібліотеки щодо  змін  у законодавстві  та систему БПД; 

10.06.2019р. проведено виступ для працівниківуправління Державної казна-
чейської служби України в Бобровицькому районі на тему: «Відповідальне бать-
ківство» , зокрема, отримання послуги  «муніципальна няня» та податкова знижка 
на навчання. 

 
Проведено 2  правопросвітницьких семінарів із найактуальніших питань 

життя громад, із залученням партнерів з числа громадських організацій, держав-
них установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого самов-
рядування відбулися у Ічнянському та Бахмацькому  районах: 

 
06.05.2019р. з метою підвищення рівня правової обізнаності населення в 

межах інформаційної кампанії « Відповідальне батьківство»  спільно із працівни-
ками Ічнянського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
ГТУЮ проведено робочу зустріч  із працівниками та вихованцями дошкільного 
навчального закладу  у м. Ічня; 

14.06.2019р.  спільно із бібліотеками Бахмацького району,  проведено лек-
ційне заняття для дітей та відвідувачів Батуринської  бібліотеки на тему: « Права 
дитини та обов’язки батьків по відношенню до вихованню дітей».   

 



За окремим графіком Мін’юсту постійно проводяться  інформаційно-
просвітницькі заходи «ЯМП» серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційного друкованих та електронних матеріа-
лів(зокрема, буклетів, бюлетенів, брошур) на правову тематику відповідно до ін-
тересів цільової аудиторії. Протягом звітного періоду відбулися 4 заходи: 

 
25.04.2019р.працівники відділу « Бахмацьке бюро правової допомоги»  взя-

ли участь  у лекційному занятті « Основні проекти Міністерства юстиції. Інфор-
маційна кампанія  « Відповідальне батьківство»  за участі  начальника Управління 
державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівсь-
кій області Хардікова  В’ячеслава; 

24.05.2019р. відбулося навчання пра-
цівників МЦ щодо можливостей процеду-
ри прийняття документів через фронт-офіс 
у сфері реєстрації громадських формувань; 

24.05.2019р. відбувся спільний захід 
« Способи захисту своїх прав у повсякден-
ному житті в межах проекту « Я маю пра-
во» та можливості  он-лайн сервісів Мініс-
терства юстиції України» за участі  нача-
льника  відділу державної реєстрації дру-

кованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління держа-
вної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті  Олени Ромашко ; 

21.06. 2019р.  в рамках спільних заходів запланованих з Мін’юстом відбула-
ся  робоча зустріч  із представниками відділу ЦНАП Прилуцької міської ради 
державним реєстратором  ФОП юридичних осіб Мась І.О., начальником відділу 
адміністративних послуг  Прилуцької міської ради Дурдас  С.М., головним спеці-
алістом відділу друкованих ЗМІ та громадських формувань управління державної 
реєстрації ГТУЮ  в Чернігівській області Інною Медведєвою. 

 
Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів на-

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

 
Для забезпечення розвитку  мережі партнерів та незалежних провайдерів 

надання БПД, а також  надання їм методичної допомоги для удосконалення на-
дання БПД Ніжинський місцевий центр та бюро правової допомоги протягом зві-
тного періоду налагоджували співпрацю із провайдерами БПД, проводили зустрі-
чі, наради , приймали участь у спільних заходах. 

 
Так, 15.05.2019р. з метою підвищення рівня правової обізнаності та забезпе-

чення доступу до безоплатної правової допомоги мешканцям Талалаївського ра-



йону, депутатами Талалаївської селищної ради 7 скликання на 18 сесії прийнята 
Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Талалаївської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки. 

 
Окрім того, органам місцевого самоврядування  10 рази була надана мето-

дична допомога: 
09.04.2019 р.  участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей Варвинської-

об’єднаної територіальної громади; 
 

09.04.2019р. обговорення  питання підписання Меморандуму , а також роз-
роблення та прийняття місцевих програм надання БПД  ,  із  головою та секрета-
рем Гмирянської сільської  ради   Ічнянського району; 

22.04.2019р. участь у засіданні  
комісії  з прав захисту дітей Варвин-
ськоїоб’єднаної територіальної гро-
мади; 

07.05.2019 р. участь у засіданні  
комісії  з прав захисту дітей Варвин-
ськоїоб’єднаної територіальної гро-
мади; 
 

14.05.2019 р. участь у засіданні  
комісії  з прав захисту дітей Варвин-

ськоїоб’єднаної територіальної громади; 
 
28.05.2019 р. участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітейВарвинської-

об’єднаної територіальної громади; 
 

29.05.2019р.  проведений семінар  для 
старост сіл,  представниківселищної ради, 
установ, організацій Лосинівської об’єднаної 
територіальної громади; 

30.05.2019р. проведено зустріч  із го-
ловою  Тиницької сільської ради Бахмацько-
го району Наталією Риженко щодо надання 
методичної допомоги щодо удосконалення 
надання ними БПД , а також  обговорення 
проблемних питання, з яким найчастіше зве-
ртаються жителі с.Тиниця до сільської ради; 

06.06.2019р. надано методичну допомогу в створенні неприбуткової Бахма-
цької Громадської організації « Народовладдя нації», зокрема надана допомога в 
написанні статуту ГО, проведення установчих зборів засновників; 



13.06.2019р. участь у  засіданні Координаційної рада з гендерних питань та 
протидії насильству у сім’ї при Ніжинській  міській раді.  

З метою створення мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з не-
повною юридичною або вищою освітою на території громад та залучення таких 
осіб  у якості параюристів до консультування громади з визначених правових пи-
тань, 06.05.2019р. відбулась робоча зустріч  із юрисконсультом Талалаївської се-
лищної ради  Олегом В'ялим щодо подальшої співпраці та прийняття відповідних 
місцевих програм БПД. 

 

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, Носівському, Ніжинському,  
Ічнянському  районах, усього 6 заходів: 

 
03.04.2019р.  спільно із в.о. начальником відділу державної виконавчої слу-

жби  у Варвинському районі Ольгою Коротун  працівники бюро взяли  участь у 
обговоренні питання подальшої співпраці в межах інформаційної  кампанії «Від-
повідальне батьківство» ; 

 
23.04.2019 р.  участь в проведенні Всеукраїнської щорічної благодійної акції 

«Серце до серця» спільно з  фахівцями із соціальної роботи  Носівського районно-
го центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді ;  

25.04.2019р.  участь у  першому  із серії інформаційних заходів у рамках 
проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Украї-
ні» (ПУЛЬС), який реалізовується в Ніжинській міській об’єднаній територіальній 
громаді представниками громадської організації «Створімо майбутнє разом» та 
Ніжинської центральної міської бібліотеки імені М. Гоголя; 

21.05.2019р. в межах інформаційної кампанії « Відповідальне батьківство»  
спільно працівниками  Ічнянських районних відділів реєстрації актів цивільного 



стану та державної виконавчої служби  проведено семінар для  колективу Гми-
рянського дошкільного навчального закладу; 

 
21.05.2019р. в межах інформаційної кампанії « Відповідальне батьківство»  

спільно працівниками  Ічнянських районних відділів реєстрації актів цивільного 
стану та державної виконавчої служби  проведено семінар з педагогічним колек-
тивом Гмирянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ічнянської 
міської ради; 

08.06.2019р. участь у Панельній дискусії  на фестивалі  освітніх інновацій 
“Освітній хайп” , організованого Фундацією соціальних інновацій "З країни в 
Україну",  для  школярів, батьків, освітян , представників установ  та організацій 
м. Ніжина. 

 
Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ та бюро провели  

33 робочі зустрічіта нарадиіз партнерами по обговоренню результатів роботи та 
напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів: 

01.04.2019р. проведено нараду із начальником Карапетян В.М. та працівни-
ками Управління  статистики у Прилуцькому районі  щодо реалізації інформацій-
ної кампанії  «Відповідальне батьківство»; 

01.04.2019р. проведено робочу зустріч із секретарем Харківської сільської 
ради Антоніною Стельмах Талалаївського району щодо подальшої співпраці та 
переадресації  громадян; 

04.04.2019р. відбулася робоча зустріч головного спеціаліста відділу "Тала-
лаївське бюро правової допомоги" Аліни Кошки з працівниками бухгалте-
рії Талалаївської селищної ради;  

04.04.2019р. у відбулася робоча зустріч  із головним спеціалістом у Талала-
ївському районі Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду 



соціального страхування України в Чернігівській області Миколою Герасименко-
мщодо подальшої співпраці та переадресації  громадян; 

09.04.2019 р. відбулася робоча зу-
стріч  із працівниками  Варвинського 
районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Головного тери-
торіального управління юстиції у Чер-
нігівській області; 

26.04.2019р. відбулася робоча  зу-
стріч  із  громадськими радниками фу-
ндації правової допомоги Бахмацького 
району; 

23.04.2019р. під час спілкування 
із сільським головою Чернецької сільської ради Аліна Кошка розповіла про функ-
ції та завдання Талалаївського бюро, порядок надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги; 

06.05.2019р. проведена нарада  із працівниками Прилуцького міськрайонно-
го відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області  на тему: «Нові правила щодо виїзду за кордон з 
дитиною»; 

06.05.2019р. відбулася робоча зустріч із працівниками Талалаївського тери-
торіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

07.05.2019р. відбулася робоча зустріч із директоромТалалаївської районної 
центральної бібліотеки Валентиною Шкуратовою щодо подальшої співпраці; 

08.05.2019р.  відбулася робоча зу-
стріч  із старшим державним інспекто-
ром Талалаївської  Державної податко-
вої інспекції Прилуцького управління 
Головного Управління Державної фіска-
льної служби у Чернігівській області 
Юлією Лукаш щодо переадресації клієн-
тів та популяризації системи БПД; 

08.05.2019р відбулася робоча зу-
стріч  із начальником Центру (відділу) 
надання адміністративних послуг Тала-
лаївської районного державної адмініст-

рації Андрієм Синьком щодо переадресації клієнтів та популяризації системи 
БПД; 



10.05.2019р відбулася робоча зустріч із державним кадастровим реєстрато-
ром відділу Держгеокадастру у Талалаївському районі Андрієм Ведмедем щодо 
переадресації клієнтів та популяризації системи БПД; 

13.05.2019р. проведено робочу нараду із працівниками  Прилуцького ра-
йонного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей на тему: «Визнання батьківства 
в судовому порядку»;   

14.05.2019р.  в межах інформаційної кампанії « Відповідальне батьківство»  
проведено робочу зустріч із бібліографом Ічнянської центральної районної бібліо-
теки ім. С.В. Васильченка Тетяною Дорошенко; 

15.05.2019р. проведено робочу зу-
стріч з адміністратором сектору надання 
адміністративних послуг Ічнянської РДА  
Вікторією Кажукалощодо переадресації 
клієнтів та популяризації системи БПД; 

15.05.2019р  проведено робочу зу-
стріч з менеджером з туризму Туристичної 
компанії «Аяяй» Катериною Бойко щодо 
подальшої співпраці; 

15.05.2019р .  спільно  із  фахівцями 
із соціальної роботи Носівського районного центру соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді проведений  моніторинговий візит в сім`ї, які опинилися в 
складних сімейних обставинах та потребують сторонньої допомоги; 
 

17.05.2019р.  проведено робочу зустріч з менеджером з туризму 
Туристичної агенції «STARTOUR» Анною Павленко щодо подальшої співпраці; 
 

17.05.2019р.відбулася робоча зустріч   в.о. старости Понорівського 
старостинського  округу із Євгенієм Чирвою ; 

 
29.05.2019р.  проведено робочу зустріч  

із  головою Лосинівської  об’єднаної терито-
ріальної громади Володимиром Андрійцем 
щодо надання методичної допомоги, а також 
прийняття Програми БПД; 

29.05.2019р. проведено робочу зустріч 
із начальником юридичного відділу Ічнянсь-

кої міської ради та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради  щодо прийняття Програми БПД; 



29.05.2019р . проведено робочу зустріч  із головними спеціалістами та 
юрисконсультом Ічнянської райдержадміністрації  щодо переадресації клієнтів та 
популяризації системи БПД; 
 

30.05.2019р. зустрілася із начальником юридичного відділу Ічнянської місь-
кої ради та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради щодо переадресації клієнтів та популяризації системи БПД; 

30.05.2019р.  проведено зустріч з працівниками Бахмацького районного бу-
динку культури щодо реалізації кампанії « Відповідальне батьківство» та прове-
дення спільних заходів « Правові орієнтири кожної дитини»;  

03.06.2019р. проведено зустріч  із  Голова Правління та засновником Гро-
мадської організації « Народовладдя нації» Олександром Савченком, обговорено 
напрямки діяльності,  мету створення юридичної особи;  

12.06.2019р.  проведено робочу зустріч  із старостою  с.  Селище 
Носівського району  щодо співпраці та консолідації зусиль для  забезпечення 
доступу до безоплатної правової допомоги мешканцям громади; 

 
12.06.2019р .  спільно із начальником 

філії Державної установи « Центр Пробації» 
в Чернігівській області з Євгеном Скалюном 
та начальником сектору Філії Державної 
установи «Центр пробації» у Чернігівській 
області Анатолієм Троян  проведено робочу 
зустріч  із працівниками  Варвинської ОТГ ; 

18.06.2019р. проведено робочу зустріч  
із  працівниками Відділу державної реєстра-
ції Прилуцької райдержадміністрації  щодо 
подальшої співпраці та переадресації клієн-

тів; 

19.06.2019р відбулася робоча зустріч  головою та секретарем Поповичківсь-
кої сільської ради , Валерієм Іванією та Юрієм Постоєм, щодо  забезпечення дос-
тупу до безоплатної правової допомоги мешканцям громади; 

20.06.2019р.  зустріч з Олегом Желібою, фізичною особою - підприємцем, 
який надає послуги у сфері землевпорядкуванн  у Срібнянському районі щодо по-
дальшої співпраці; 

25.06.2019р. проведено   нараду за  участі  заступника  керівника апарату 
суду Лариси Онищенко,   заступника  начальника  відділу «Срібнянське бюро 
правової допомоги»  Віталія Погибко  та  адвоката  системи БПД  Валентини Бой-
чук; 



26.06.2019р.відбулася робоча зустріч  із  працівниками Прилуцького міськ-
районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Чернігівській області  
на тема «Нові правила щодо виїзду за кордон з дитиною». 

 
Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комуніка-

тивних заходів із регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 
правової допомоги та адвокатів у ЗМІ 

 

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

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для ді-
тей-сиріт, дітей, позбавлені батьківського піклування, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів , працівники центру провели 2 заходи:  

15.05.2019 р. спільно із представниками Носів-
ського районного відділу ДВС та Носівського 
районного відділу ДРАЦС провели нараду  із 
фахівцями Центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Носівської міської ради;  

31.05.2019 р. участь у святкуванні міжна-
родного свята – Дня захисту дітей, яке святкува-
ли в ДНЗ « Березка» у Бахмацькому районі.. 

 
Для вирішення найбільш актуальних правових питань працівниками Ніжинсь-

кого МЦ проводяться інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для уча-
сників АТО : 

22.04.2019р.  проведено семінар «Пільги для учасників АТО» у Варвинсь-
кому районному центрі зайнятості; 
 

23.06.2019р. проведено зустріч із ліквідаторами аварії на ЧАЕС та головою 
Громадської організації ліквідаторів аварії на ЧАЕС Василем Дахном. В ході зу-
стрічі було обговорено подальші дії по поданню позовних заяв до суду про пере-
рахування пенсії ліквідаторам аварії та призначення її відповідно до ч/з та рішен-
ня Конституційного суду України від 25.04.2019р. у справі  № 1-р(II)/2019.  

 

Протягом звітного періоду було проведено   17 тематичних семінарів, лекцій 
у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядиплом-
ної освіти: 

 



03.04.2019р. проведена виховна година  для  учнів 11 класу Бобровицької  зага-
льноосвітньої школи  № 1 щодо  проблеми насильства в учбових закладах та сім'ї, 
а також методи запобігання булінгу; 

03.04.2019р. проведена виховна го-
дина  для  учнів 1 класу Бобровицької  
загальноосвітньої школи  № 1 щодо  
проблеми насильства в учбових закла-
дах та  методи запобігання булінгу; 

05.04.2019р. проведений правопрос-
вітницький захід  для  активу студентів 
1-4 курсів  Прилуцького  гідромеліора-
тивного коледжу на тему: «Проблема 

та профілактика булінгу в Україні»;  

16.04.2019р.  проведений правопросвітницький захід  для  вчителів  історії м. 
Ніжина, що відбувся у приміщенні  загальноосвітньої школи  №  3;   

15.04.2019р. проведений правопросвітницький захід  «Проблема та профілакти-
ка булінгу в Україні» для  учнів 7 класів  Ніжинського навчально-виховного ком-
плексу №16  « Престиж»;  

23.04.2019р.  проведена виховна година  для учнів  Чернецької  загальноосвіт-
ньої школи  І-ІІІ ступенів у Талалаївському районі на тему «Булінг у школі: при-
чини, наслідки, допомога»; 

25.04.2019р. проведено профілактичну бесіду з педагогічним колективом шко-
ли , батьками та учнями 7-х класів Досліднянського НВК «ЗНЗ- ДНЗ» І-ІІІ ступе-
нів у Носівському районі на теми : «Стоп насильство » , «Стоп булінг»; 

25.04.2019р. проведено профілак-
тичну бесіду з педагогічним колек-
тивом школи , батьками та учнями 
8-го класів Досліднянського НВК 
«ЗНЗ- ДНЗ» І-ІІІ ступенів у Носів-
ському районі  на теми : «Стоп на-
сильство » , «Стоп булінг»;  

15.05.2019р. проведена виховна 
година  для учнів 8 класів Пісківсь-
кого закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів імені Павла Григоровича Тичини про булінг, взаємодію із  
поліцією, кримінальну відповідальність неповнолітніх ;  

15.05.2019р. проведена виховна година  для учнів 11 класів Пісківського закла-
ду загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Павла Григоровича Тичини про 
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булінг, взаємодію із  поліцією, кримінальну відповідальність неповновнолітніх із 
застосуванням  інтелектуальної гри ; 

21.05.2019р. відбулася виховна година  для учнями 6-х класів Прилуцької зага-
льноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №14 на тему: «Булінг в школі: причини та 
профілактика»; 

21.05.2019р. спільно із началь-
никами Ічнянських районних від-
ділів державної реєстрації актів 
цивільного стану та виконавчої 
служби ГТУЮ у Чернігівській об-
ласті, Оленою Смоляр та Олегом 
Мірошниченком, проведена  зу-
стріч із вихованцями Гмирянського 
дошкільного навчального закладу; 

21.05.2019р. спільно із началь-
никами Ічнянських районних від-

ділів державної реєстрації актів цивільного стану та виконавчої служби ГТУЮ у 
Чернігівській області, Оленою Смоляр таОлегом Мірошниченком проведена  зу-
стріч із учнями Гмирянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Іч-
нянської міської ради; 

06.06.2019р. проведено профілактичну бесіду із педагогічним колективом шко-
ли  та учнями 1-х класів Носівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4  
на теми : «Стоп  булінг», «Безпека життя»; 

06.06.2019 р. проведено профілактичну бесіду із педагогічним колективом 
школи  та учнями 5-х класів Носівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
№4  на теми : «Стоп  булінг», «Безпека життя»; «Відповідальне батьківство»; 

07.06.2019 р.  проведено профілактичну бесіду із педагогічним колективом 
школи  та учнями 1-х класів Носівської  зага-
льноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1  на 
теми : «Стоп  булінг», «Безпека життя»; 

07.06.2019р. проведено профілактичну бе-
сіду із педагогічним колективом школи  та 
учнями 5-х класів Носівської  загальноосвіт-
ньої школи  І-ІІІ ступенів № 1  на теми : 

«Стоп  булінг», «Безпека життя». 

 
З метою проведення публічної презентації ре зультатів діяльності МЦ разом 

з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , а також для  проведення 
правопросвітницьких заходів,спрямованих на запобігання випадкам домашнього 
насильства ,11.04.2019р.відбувся  семінар за участі  представників  громадської 



організації  «Створімо майбутнє разом»  для студентів   факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 
З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-

ники бюро систематично проводили  29 «вуличне» інформування , де поширюва-
ли  інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян: 

 
01.04.2019р.  проведене  вуличне інфо-
рмування  мешканців  
с.ХарковеТалалаївського району; 

03.04.2019 р. проведене  вуличне інфо-
рмування  мешканців  с. Терешиха Ба-
хмацького району;  

09.04.2019 р. проведене  вуличне інфо-
рмування  мешканців  с. Тиниця Бах-
мацького району; 

11.04.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців  м Ічня; 

18.04.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців  смтТалалаївки; 

23.04.2019 р.проведене  вуличне інформування  мешканців  м. Бахмач; 

23.04.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців  с.Чернецьке Талалаїв-
ського району; 

26.04.2019р. проведене  вуличне ін-
формування  мешканців  смтТалалаї-
вки; 

03.05.2019р.  проведено вуличне ін-
формування мешканців м. Ічня; 

08.05.2019р. проведено вуличне ін-
формування мешканців  с.Голінка  
Бахмацького району; 

08.05.2019р.  проведене  вуличне ін-
формування  мешканців  смтТалалаї-
вки; 

08.05.2019р.  участь у мітингу, присвяченому Дню пам'яті та примирення та до 
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

16.05.2019 р. участь у заходах,  присвячених Дню_вишиванки в м. Бахмач;  

16.05.2019р.  участь у флешмобі  до Дня вишиванки у м. Ніжині; 

17.05.2019 р. проведене  вуличне інформування  мешканців  м.Носовка; 
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28.05.2019 р. проведене  вуличне інформування  мешканців  м. Прилуки; 

28.05.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців  с.Понори  Талалаївсь-
кого району; 

31.05.2019р. проведене  вуличне інфор-
мування  мешканців  м. Бахмач; 

31.05.2019р. участь у заходах, присвяче-
них Міжнародному дню захисту дітей у 
м.Бахмач; 

07.06.2019р. проведене  вуличне інфор-
мування  мешканців  м. Прилуки; 

13.06.2019р. проведене  вуличне інфор-
мування  мешканців  м Ічня; 

13.06.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців  м.Носівка; 

19.06.2019р.  проведене  вуличне інформування  мешканців  
с.ПоповичкаТалалаївського району; 

20.06.2019р.провели вуличне інформування  громадян Ніжинського району; 

25.06.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців м. Бобровиця; 

26.06.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців м. Бобровиця; 

26.06.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців с. Красний Колядин-
Талалаївського району; 

25.06.2019р. проведене  вуличне інформування  мешканців  м Ічня; 

26.06.2019р.  проведене  вуличне інформування  мешканців  смт. Срібне . 

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для 
ВПО для вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної категорії на-
селення,  23.05.2019р. відбулася робоча зустріч  юристів Талалаївського бюро 
правової допомоги із працівниками відділу допомог соціальних компенсацій та 
соціального захисту громадян Талалаївської райдержадміністрації  щодо обгово-
рення питання захисту  прав   ВПО та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи. 

 
З метою проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів для населення  

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

 
26.06.2019р. в межах інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» з 

метою налагодження співпраці  відбулася зустріч  із працівниками  відділу  з пи-
тань трудових відносин Управлінням соціального захисту населення Прилуцької 
районної державної адміністрації ; 



27.05.2019р. в межах інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» 
інформування працівників та відвідувачів  Управління пенсійного фонду в Борз-
нянському районі ; 

13.06.2019р.  проведено виступ для працівників управління Пенсійного фо-
нду України в Бобровицькому районі на тему: «Заборгованість за кредитним до-
говором, перед банком, що ліквідується». 

 

Невід’ємною частиною роботи системи БПД є проведення інформаційних 
заходів в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 

 
02.04.2019р.  участь у семінарі для 

працівників соціальної сфери Боброви-
цького району, що проводився Боброви-
цьким територіальним центром соціаль-
ного обслуговування (надання соціаль-
них послуг) на тема: «Безоплатна пере-
дача земельної ділянки громадянам із 
земель державної і комунальної власно-
сті»;  

04.04.2019 р. проведена зустріч із 
головою  громадської організації  «Ра-

йонна рада ветеранів» Іваном Соколовим  щодо подальшої співпрацї з організа-
цією, а також підписання меморандуму.   

З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, на 
офіційний веб-сайтах організацій систематично розміщується інформація про ро-
боту центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні поради юристів. Так, 
за 1 квартал 2019 року розміщено  37 публікація: Веб-сайти організацій -18; само-
стійні електронні ЗМІ – 12; друковані ЗМІ - 5; радіо-2 (в ефірі радіоорганізації 
«Варвинське районне радіомовлення» звучали теми: «Як довести батьківство?» 
(13.05.2019р.), «Про стягнення заборгованості за кредитним договором»  
(26.06.2019 р.). 

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

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

 
Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

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

 



На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 56 мобільних та 41дистанційних консультаційних пунктів. 

 
За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів надано 138  

роз’яснень правового характеру та прийнято 14 звернення на вторинну правову 
допомогу.  Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників 
центру, є цивільні, сімейні, спадкові, житлові та інші питання. 

 
Окрім того, забезпечено роботу 41 дистанційного консультаційного пункту 

у с. Талалаївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району, м. Бобро-
виця, м. Борзні, смт.Талалаївка, м.Прилуки, м.Бобровиця, смт.Варва, 
смт.Куликівка, м.Бахмач та м.Носівка.  За результатами роботи дистанційних кон-
сультаційних пунктів було прийнято 343 особи,  надано 343 роз’яснення  правово-
го характеру.  Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників 
центру, були питання: житлові, сімейні та спадкові. 
 

 
З метою розширення доступу до без-

оплатної правової допомоги для людей по-
хилого віку працівниками центру та бюро 
правової допомоги забезпечено діяльність 
мобільних консультаційних пунктів на базі 
Територіального центру соціального обслу-
говування у м. Бобровиця, м.Прилуки, Та-
лалаївського територіального центру соціа-
льного обслуговування (надання соціаль-
них послуг) та Борзнянського стаціонарно-
го відділення для тимчасового або постій-
ного проживання одиноких пенсіонерів та 

інвалідів, де було проінформовано про систему безоплатної вторинної правової 
допомоги в Україні, про основні положення Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу», діяльність Ніжинського місцевого центру та порядок роботи 
зі зверненнями громадян, а також розміщені інформаційні буклети про безоплатну 
правову допомогу із зазначенням контактного телефону та адреси розміщення мі-
сцевого центру та бюро правової допомоги, надані відповіді на питання, осіб, що 
зверталися до даних консультаційних пунктів. Більшість питань стосувалася  
житлового права, спадкового права та соціального забезпечення. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-

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



 
З метою розширення доступу до БПД також було забезпечено роботу мобі-

льних та дистанційних консультаційних пунктів в управліннях праці та соціаль-
ного захисту населення, управліннях пенсійного фонду, відділеннях Укрпошти, 
судах, в сільських, міських та селищних радах, у службах пробації, центрах за-

йнятості та бібліотеках. 
 

 
З метою розширення доступу до бе-

зоплатної правової допомоги для внутрі-
шньо переміщених осіб був організова-
ний мобільний консультаційний пункт у 
Бобровицькому районному центрі соціа-
льних служб для дітей, сім`ї та молоді 
Бобровицької районної державної адміні-
страції, де особам, що зверталися були 
надані правові консультації, роз’яснено 
порядок отримання безоплатної вторин-
ної правової допомоги. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для учас-

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

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

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

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

роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму ад-
вокатів,центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий поте-
нціал адвокатів як висококваліфікованих спеціалістів права. 

 
Так, протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з адво-
катами,  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД : 18 квітня 2019 року -  Ващенко М.О., Бойчук 
В.М.; 13травня 2019 року - Котенок А.П., Биковець В.В. та Нечай В.І.; 24 червня 
2019 року - Самойленко М.Д., Нечай В.І.  Під час спілкування обговорені наступ-
ні питання: 

 



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

- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допо-
моги; 

- приклади успішних практик адвокатів. 
 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 п’ять 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 (07.05.2019, 05.06.2019 та 03.07.2019), 
центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру інформація 
про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну право-
ву допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та типових звер-
нень громадян на основі аналізу звітності адвокатів.  

 
Протягом II кварталу 2019 року до Регіонального центру повідомлялося про 

3 позитивних практики захисту у цивільних та кримінальних провадженнях. Так, 
адвокатом Биковцем В.В.  складено позовну заяву про скасування постанов щодо 
накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Позов клієнта Центру 
задоволений. Рішенням Борзнянського районного суду відповідні постанови ска-
совані та закрите провадження у адміністративних провадженнях.  Також, адвока-
том Самойленком М.Д.  складений позов про стягнення матеріальної та моральної 
шкоди на користь клієнта Центру, завданої неповнолітніми особами. Рішенням 
Ніжинського міськрайонного суду на підставі ст.. ст.. 23, 1178, 1181 Цивільного 
кодексу України позов задоволено частково. 

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

 
Завдання 1.6  Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

1. З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей, 
позбавлених можливості пересування, працівниками відділів бюро правової до-
помоги організовано надання правової допомоги 6 особам/ 8 виїздів, а саме: 
 



• Марченко Галина Іванівна (м.Бахмачський р-н ) отримала консульта-
цію стосовно  складання заповіту та подальшого оформлення спадщини; 

• Редькіна Тамара Прокопівна (Бобровицький р-н) – консультація,  що-
до перегляду судового рішення за ново виявленими обставинами; 

• Прищепа Ніна Павлівна (Носівське бюро)- консультація з питань офо-
рмлення спадщини; 

 
• Вороніна Ольга Василівна, інва-

лід 1 гр по зору  (м.Прилуки) – наданна кон-
сультація та складена заява до органу місце-
вого самоврядування; 

• Вороніна Ольга Василівна, інва-
лід 1 гр по зору  (м.Прилуки) –отримала 
консультацію, щодо строків вступу  та офо-
рмлення спадщини; 

• Шкаруба Світлана Іванівна 
(м.Ніжин) – надано консультацію стосовно 
оскарження заочного рішення суду; 

• Табаченко Наталія Тимофіївна , інвалід 2 групи (Ніжинський р-н) – 
надано консультації з приводу невиплати(втрати) грошової компенсації (мо-
нетизації) субсидії та оскарження неправомірних дій працівників УПСЗН та 
прийнято 3 звернення про надання БВПД; 

• Шкаруба Світлана Іванівна (м.Ніжин)- прийнято звернення про на-
дання БВПД 

 
 

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

 
З метою визначення правових потреб територіальних громад, органів тери-

торіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ та 
формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського місце-
вого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення правових 
питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги 
за період із 01.04.2019 по 30.06.2019року.За результатами аналізу звернень грома-
дян сформована карта правових потреб територіальної юрисдикції Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інформація  
розміщена на сайті регіонального та місцевого центрів . 

 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських ме-
реж системи БПД 

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

 



 
24.05.2019 відбулося навчання працівників МЦ щодо можливостей проце-

дури прийняття документів через фронт-офіс у сфері реєстрації громадських фор-
мувань. 

13 .06.2019 року з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення ква-
ліфікації  для виконання функції представництва в суді , а також підвищення  ква-
ліфікації  з питань ідентифікації звернень клієнтів, зокрема , в частині їх відне-
сення до відповідних категорій за галузями права , а також коректного та повного 
внесення відомостей до КІАС,  проведено навчання для працівників місцевого 
центру та відділів бюро у приміщенні Ніжинського МЦ з надання БВПД. 

 
Завдання 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

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

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

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

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

 
• Порядок отримання статусу інваліда війни; 

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

цес або їх роз'єднання 
 

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

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

БПД, прийняття управлінських рішень 
 



З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 
взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його територі-
альних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  по 
КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 
1661512,57грн.придбано матеріалів на суму 3794,35 грн. конверти та марки. 

 
[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 30 червня 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 3310 звернень клієнтів, 3094 надано правову кон-
сультацію, 216 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 

     823 
 755      68 

 «Носівське БПД» 307 293 14 
 «Талалаївське БПД» 313 287 26 
 «Бобровицьке БПД» 276 271 5 
 Бахмацьке БПД 317 286 31 
 Борзнянське БПД                 207 200 7 
 Варвинське ББПД 262 252 10 
 СрібнянськеБпд 251 226 25 
 Ічнянське БПД 273 261 12 



 Прилуцьке БПД БПД 281 263 18 
 Разом по МЦ 3310 3094     216 
 
 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

222 рішення про надання БВПД, у тому числі надано 29 доручень адвокатам та 
193 наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформ-
лення процесуальних документів). По 11-ти письмовим зверненням було надано 
відмову у наданні БВПД. 

 
У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімей-

ного 577 (17%), спадкового 386 (12%), житлового 301 (9%), з цивільного права 
591(18%), з інших питань 272 (8%), пенсійного 218 (6%), земельного 258(8%), з 
іншого цивільного права 110 (3%), соціального забезпечення 91(3%), трудового 
192 (6%), адміністративного 106 (3%), договірного 30 (1%),  з неправових питань 
35 (1%), кримінального 56 (2%) та з податкового права 87 (3%) . 

 
 

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

лось 815 жінок та 543 чоловіків. 
 
 
 
 
 
 
 

соціальне 
забезпечення 

3% спадкове 
12% 

інше 
8% 

земельне 
8% 

договірне 
1% 

сімейне 
17% інші цивільні 

3% 
трудове 

6% 

житлове 
9% 

адміністратив
не 
3% 

не правові 
1% 

податкове 
3% 

пенсійне 
6% 

кримінальне 
2% 

цивільне 
18% 



Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за статтю. 
 
 

 
 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги за II квартал 2019 року звернулись громадя-
ни віком до 18 років – 7; від 18 до 35 років – 403, від 35 до 60 років – 662, понад 
60 років – 286 особи.  

 
 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за віком. 
 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісяч-
ний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 144 (67%), інва-
лідам 16 (21%), ветеранам війни 22 (8%),  інші категорії 2(4%) .  
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51% 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 
 

• здійснено 56 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 
41дистанційних 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 485 осіб, в тому числі 138 особи звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 347осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу  12 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 143 правопросвітницьких заходи; 
• розміщено у ЗМІ  37 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД; 
• надано 47 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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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: 

56/138 
 

41/347 
 

12 143 47 37 

2 
Бахмацьке 
бюро  

8/11 4/84 2 16 16 5 

3 
Бобровиць-
ке  бюро  

4/10 6/45 0 15 0 3 

4 
Борзнянсь-
ке бюро 

6/11 4/30 0 2 1 0 

5 
Варвинське 
бюро 

 

6/2 6/67 5 7 6 4 

6 
Ічнянське 
бюро 

2/6 4/30 1 20 8 2 

7 
Носівське 
бюро 

8/34 1/10 0 17 5 0 

8 
Прилуцьке 
бюро 

2/2 6/14 0 19 2 1 

9 
Срібнянсь-
ке бюро 

3/12 3/20 0 4 3 1 

10 
Талалаївсь-
ке бюро 

6/16 4/19 2 30 6 5 

 
 


	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, протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з адвокатами,  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання ...
	- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності, а саме строки подачі звітності, заборгованість за виконаними актами;
	- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги;
	- приклади успішних практик адвокатів.
	Крім того, у ході зустрічей адвокатам нагадали про своєчасність та необхідність здачі звітів у кінці року.

