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1.1 . Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській  області на ІІІ квартал 2016 року 
одним із пріоритетних завдань Ніжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги є розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для населення, що проживає у сільській місцевості. З цією 
метою працівниками відділу правової інформації та консультації та бюро 
правової допомоги Ніжинського місцевого центру забезпечено роботу 12 
виїзних мобільних консультаційних пункти до міст Борзна, Бобровиця, Ічня, 
Бахмач, смт. Варва, Талалаївка та Куликівка, а також с. Стара Басань 
Бобровицького району, с.Горобіївка Срібнянського району, с. Українське 
Талалаївського району та с. Мала Загорівка Борзнянського району.  

За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів було 
прийнято 46 нових клієнтів,  надано 44 роз’яснення правового характеру та 
зареєстровано 2 звернення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників 
центру, були питання соціального забезпечення, сімейні, земельні, спадкові та 
інші питання. 

Також забезпечено роботу двох дистанційних консультаційних пунктів у 
с. Вертіївка Ніжинського району та м. Прилуки.  

За результатами роботи дистанційних консультаційних пунктів було 
прийнято 16 нових клієнтів,  надано 15 роз’яснень правового характеру та 
зареєстровано 2 звернення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників 
центру, були питання соціального забезпечення, земельні, спадкові та інші 
питання.   

Крім того, працівники Ніжинського місцевого центру проводили скап-
консультування населення з отримання правових консультацій. Так, у смт. 
Талалаївка та смт. Срібне щомісячно на базі районних державних адміністрацій 



проводились скап-консультувуання. В результаті роботи зазначених пунктів 
правову допомогу отримало 8 осіб. 

 
 

             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, працівниками відділу 
попередньої роботи з клієнтами були проведені 2 робочі зустрічі з 
директорами, працівниками та 
вихованцями Ніжинського дитячого 
будинку інтернату, Яблунівської 
загальноосвітньої школа-інтернат І-ІІ 
ступенів та одну зустріч з родиною 
Овчарук (дитячий будинок сімейного 
типу в с. Піски Бобровицького 
району), на яких проінформовано про 
систему безоплатної вторинної 
правової допомоги в Україні, про 
основні положення Закону України 



«Про безоплатну правову допомогу», про 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 місцевого центру.  

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб з 
особливими потребами, людей з інвалідністю, осіб похилого віку, одиноких 
громадян були організовані виїзний консультаційний пункт до стаціонарного 
відділення  Бобровицького територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) , що знаходиться у с. Вороньки Бобровицького 
району, де проведено консультування осіб, ще перебувають у центрі, а також 
проведено робочу зустріч з завідуючою та працівниками стаціонарного 
відділення, на якій було проінформовано про систему безоплатної вторинної 
правової допомоги в Україні, про основні положення Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», про 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 місцевого центру.  

 
Крім цього, працівниками відділу «Бахмацьке бюро правової допомоги» 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги було проведено зустріч з директором, працівниками та підопічними 
стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних 
громадян Бахмацького територіального 
центру, що знаходиться у с. Митченки 
Бахмацького району. Присутніх було 
проінформовано про систему безоплатної 
вторинної правової допомоги в Україні, про 
основні положення Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», про 
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 місцевого центру.  



З метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для людей, позбавлених 
можливості пересування, працівниками відділів 
бюро правової допомоги організовано надання 
правової допомоги 4 особам, а саме: Гудименко 
Олександрі Іванівні, яка проживає в смт. Талалаївка ,  
пенсіонерці Казирі Ользі Олександрівні, яка 
проживає у м. Бобровиця, Шевцовій Ользі Андріївні, 

інваліду І групи, яка 
проживає в м. 
Борзна, Овчаренко 
Валентині 
Володимирівні, 
інваліду І групи, яка проживає в м. Прилуки, та 
самостійно за станом здоров’я не могли прийти 
до центру за юридичною допомогою. Заявникам 
було надано роз’яснення з питань соціального 
забезпечення,  спадкових та земельних питань, а 
також порядок звернення до Ніжинського МЦ 
та перелік суб’єктів права на БВПД. 

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

 
Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв 

Соціалістичної Праці, неповнолітніх не надходили. До Ніжинського місцевого 
центру особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту», особи, які належать до 



жертв нацистських переслідувань, та реабілітовані відповідно до законодавства 
також не звертались.  
1.2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 

правової допомоги. 
1.3. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом 

між ними. 
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 висококваліфікованих 
спеціалістів права. 

Так, 08, 12, 19, 26 серпня та 
02, 08 вересня 2016 року на базі 
Ніжинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено 
робочі зустрічі з адвокатами,  що 
надають правову допомогу у 
межах територіальності 
Ніжинського місцевого центру з 
надання БВПД. У ході зустрічей були обговорені наступні питання: 

- приклади успішних практик адвокатів; 
- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності; 
- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

- дій захисника під час затримання 
особи за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення та у разі необхідності 
надання медичної допомоги особам, які 
знаходяться у місцях несвободи. 

Проведення подібних зустрічей є 
необхідною складовою успішної співпраці 

між місцевим центром та 
адвокатами. Адже у сучасних 
умовах будь-які навички і знання 
швидко старіють, тому ключову 
роль в успіху та вдалому розвитку 
адвоката як професіонала відіграє 
фахове навчання та розвиток. 
1.4. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 
На виконання Плану Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернігівській  області на ІІI квартал 2016 рік, а 
також залучення органів влади та місцевого самоврядування до організації 



надання безоплатної первинної правової допомоги, взаємодії та участі суб’єктів 
надання БППД у спільних заходах Ніжинським МЦ були вжитті  наступні 
заходи. 

З метою забезпечення доступу мешканців територіальної громади до 
безоплатної правової допомоги 
протягом ІІI кварталу постійно 
проводилися робочі зустрічі із 
керівництвом органів державної 
влади, місцевого самоврядування, 
установ,   громадських  організацій у 
районах, що підпадають під 
юрисдикцію Ніжинського МЦ: 
Бахмацькому, Бобровицькому, 
Борзнянському, Варвинському, 
Ічнянському, Ніжинському, 

Носівському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському.  
Головними завданнями зустрічей було досягнення домовленостей щодо 

подальшої співпраці та взаємодії,  забезпечення доступу  громадян віддалених 
населених пунктів до безоплатної правової допомоги, а також сприяння у 
проведенні  інформаційно-роз’яснювальної кампанії та узгодження 
організаційних питань щодо відкриття бюро правової допомоги в кожному 
регіоні. Особлива увага приділялась проблемним питанням, а саме: доступу до 
безоплатної  якісної правової допомоги мешканців сільської місцевості 
(особливо незахищених верств населення), забезпечення роботи мобільних 
пунктів консультування громадян. 

20 липня 2016 року  з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги для населення та на виконання  Меморандуму про співпрацю,  
начальник відділу попередньої роботи з клієнтами Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Олександр  
Старчак   взяв  участь в інформаційному семінарі для демобілізованих 
військовослужбовців та учасників АТО, які перебувають на обліку  у 
Ніжинському міськрайонному  центрі зайнятості. Мета  семінару -  
інформування  демобілізованих військовослужбовців та учасників АТО про 
можливість працевлаштування, навчання , а також отримання безоплатної 
правової допомоги для захисту їх гідності, прав та добробуту. 

20 липня 2016 року на виконання наказу Міністерства юстиції України 
від 16 червня 2016 року №1717/5 «Про запровадження пілотного проекту у 
сфері державної реєстрації громадських 
формувань» в приміщенні Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  
відбулось засідання за «круглим 
столом», куди були запрошені 
представники громадських організацій, 
профспілок, органів державної влади, 
працівники Ніжинського місцевого 
центру та представники юстиції та ЗМІ. Головне завдання – донесення до 



громадськості інформації про можливість подачі документів у сфері державної 
реєстрації громадських формувань через центри надання БВПД, як фронт-
офіси.  

Так, 22 липня 2016 року директор Ніжинського місцевого центру з 
надання БВПД Володимир Бригинець здійснив робочу поїздку до смт. 
Талалаївка. Метою візиту було узгодження організаційних питань з підготовки 
приміщення бюро правової допомоги до відкриття, а також  досягнення 
домовленостей щодо подальшої співпраці для забезпечення доступу до 
безоплатної правової допомоги мешканцям Талалаївського району. Під час 
зустрічі з головою Талалаївської районної державної адміністрації Анатолієм 
Дупою та головою Талалаївської районної ради Юрієм Дзюбаном керівники 
обговорили питання, які стосуються відкриття  бюро правової допомоги. 

26 липня 2016 року проведено робочу зустріч із старостою 
Малокошелівської сільської ради Сергієм Мішурою, діловодом  Оленою 
Радченко. Під час  спілкування присутні ознайомилися з системою безоплатної 
правової допомоги, діяльністю Ніжинського  місцевого центру, порядком 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та  можливістю подачі 
документів у сфері державної реєстрації громадських формувань через місцеві 
центри. 

05 серпня 2016 року  проведено 
робочу зустріч з в.о. голови 
Борзнянської РДА  Віктором 
Бондаренком, в ході якої були 
накреслені подальші кроки тісної 
співпраці між місцевим центром та 
Борзнянською районною державною 
адміністрацією в частині спрощення 
доступу до безоплатної правової 
допомоги жителів даного району. 

19 серпня 2016 року проведено 
робочу зустріч з головою Срібнянської РДА  Ніною Бондаренко, в ході якої 
були накреслені подальші кроки тісної співпраці в частині спрощення доступу 
до безоплатної правової допомоги жителів даного району.  Особлива увага була 
приділена обговоренню плану заходів  щодо відкриття Борзнянського бюро 
правової допомоги, інформування населення та подальшій співпраці для  
забезпечення доступу  громадян віддалених населених пунктів до безоплатної 
правової допомоги. 

07 вересня 2016 року проведено робочу зустріч з головою Варвинської 
районної ради Петром Бакуменком. В ході зустрічі були обговорені питання 
узгодження організаційних питань з підготовки приміщення бюро правової 
допомоги до відкриття, а також  досягнення домовленостей щодо подальшої 
співпраці для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
мешканцям Варвинського  району. 

08 вересня 2016 року проведена зустріч із головою Нетяжинської 
сільської ради Вікторією Федоренко. У ході спілкування сторони  обговорили 
актуальні питання забезпечення  доступу до правової допомоги жителів 



найвіддаленіших сіл, а саме: організацію мобільного пункту консультування 
мешканців Нетяжинської громади безпосередньо у сільській раді.  

12 вересня 2016 року проведена робоча зустріч з головою Селищенської 
сільської ради Носівського району Людмилою Борисовою. Під час зустрічі 
були обговорені питання подальшої співпраці та порядок надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
 15 вересня 2016 року проведена зустріч із начальником  Бахмацького 
районного сектору Управління державної міграційної служби України в 
Чернігівській області Оксаною Миргород  та головним спеціалістом Наталією 
Михайленко Наталією. Під час зустрічі  обговорили питання співпраці, 
поінформували присутніх про етапи розвитку системи безоплатної правової 
допомоги в Україні, пояснили цілі та завдання новостворених бюро, 
ознайомлили з порядком надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
категоріями осіб, що мають право на отримання такої допомоги. 

20 вересня 2016 року З метою досягнення домовленостей щодо подальшої 
співпраці для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги для 
населення, що проживає у сільській місцевості, заступником відділу 
«Бобровицьке бюро правової 
допомоги» Інною Овдій були 
проведені 2 робочі зустрічі  з головою 
Вороньківської сільської ради  Юрієм  
Папенком та головою Козацької 
сільської ради Володимиром Яголою.  
В ході спілкування  були обговорені 
питання подальшої співпраці, 
окреслені  механізми взаємодії  з 
Бобровицьким бюро правової 
допомоги, розміщені оголошення  та 
інформаційні буклети про безоплатну правову допомогу із зазначенням 
контактного телефону та адреси розміщення місцевого центру та бюро правової 
допомоги. 

З метою широкого інформування населення щодо їх права на безоплатну 
правову допомогу з 12 по 19 
серпня, 30 серпня 2016 року 
працівники Ніжинського 
місцевого центру з надання 
БВПД взяли участь в 8 
семінарах-навчаннях для 
сільських, селищних голів та 
секретарів місцевих рад  
Бобровицького, Бахмацького, 
Варванського, Носівського, 
Срібнянського, Талалаївського  
та Прилуцького  районів, а саме: Бахмацьке    - 30.08.2016 ( колегія при 
Бахмацькій РДА за участю сільських, селищних голів; Бобровицьке    -  12.08.16 
(сесія депутатів міської ради); 18.08.2016  (семінар у Бобровицький РДА); 
Варвинське – 16.08.16 (семінар-навчання у Варвинській районній раді); 



Носівське – 16.08.16 (семінар у Носівській РДА); Прилуцьке   - 12.08.16 
(семінар у Прилуцькій РДА); Срібнянське  - 19 .08.16 (семінар у Срібнянській 
РДА);  Талалаївське – 16.08 16 (семінар у Талалаївській РДА). 

Головні завдання: проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
надання методичних рекомендацій щодо надання БППД для представників 
органів місцевого самоврядування, а також подальше поширення інформації у 
громадах про можливість отримати безкоштовні юридичні консультації та 
вирішити хвилюючі питання у правовий спосіб на місцях через бюро 
безоплатної правової допомоги, які починають працювати з 1 вересня 2016 
року. Активна  інформаційно-роз'яснювальна робота,  взаємодія  та співпраця  
із органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, 
організаціями у кожній громаді  допоможуть  працівникам  бюро правової 
допомоги  втілити в життя  місію та принципи системи БПД : посилення 
правової спроможності територіальних громад та забезпечення доступу  
правосуддя  кожному громадянину. 

Окрім того, протягом ІІI кварталу 2016 року працівники Ніжинського МЦ 
брали активну участь  семінарах, тренінгах, «круглих столах» та інших заходах 
з органами місцевого самоврядування, установами та громадськими 
організаціями.  

9 вересня 2016 року працівники відділу "Срібнянське бюро правової 
допомоги" взяли участь у семінарі  для сільських та селищних голів 
Срібнянського району при РДА. В ході спілкування були обговорені та 
вирішені питання організації  у приміщеннях сільських та селищних рад  
виїзних  пунктів консультування для громадян, що проживають у сільській 
місцевості  Срібнянського району. 

10 вересня 2016 року відділ «Прилуцьке бюро правової допомоги» 
відгукнувся на запрошення громадської організації «Учасники 
антитерористичної операції «ЩИТ» та взяли участь у чергових загальних 
зборах. Під час виступу працівники бюро пояснили  цілі, завдання 
новоствореного бюро, його місію, соціальну роль, ознайомили присутніх із 
порядком роботи зі зверненнями  громадян, підкреслили  важливість 
відстоювання інтересів осіб, які потребують безоплатної правової допомоги та 
необхідність покращення рівня  правової поінформованості учасників АТО, 
члени їхніх сімей, жителів м. Прилуки та Прилуцького району. Також були 
обговорені проблемні питання, що стосувалися прав учасників АТО на 
отримання пільг, передбачених законодавством. 

14 вересня 2016 року  працівники відділу "Срібнянське бюро правової 
допомоги" на запрошення військового 
комісара провели лекцію для 
працівників Срібнянського 
об’єднаного міського комісаріату та 
здійснили прийом громадян у 
приміщенні військомату. Під час 
лекції присутнім пояснили , кому 
надається безоплатна вторинна 
правова допомога, детально 
обговорили права військовозобов’язаних під час мобілізації, права учасників 



бойових дій, нагадали  права осіб, що уклали контракт про проходження 
професійної військової служби та комплекс гарантій соціального і правового 
захисту для мобілізованих, встановлених законодавством  як для 
військовослужбовців. Кожен працівник отримав буклети  про безоплатну 
правову допомогу із зазначенням контактного телефону та адреси бюро, а на 
інформаційному  куточку комісаріату розміщена об’ява про місце знаходження 
Срібнянського бюро правової допомоги.  

15 вересня 2016 року працівники відділу «Бобровицьке бюро правової 
допомоги» взяли участь у круглому столі з керівниками структурних 
підрозділів управління пенсійного фонду України в Бобровицькому районі, де 
обговорили питання співпраці щодо надання правової допомоги пенсіонерам. 
22 вересня 2016 року відбулася сьома сесія Варвинської районної ради сьомого 
скликання, на якій були присутні голова  райдержадміністрації Любов Доля, 
голова Варвинської районної ради Петро Бакуменко, начальник Варвинського 
відділу поліції , депутатський корпус районної ради, представники установ та 
ЗМІ. На порядку денному розглядалися питання економічного характеру та 
соціального розвитку району, охорона громадського порядку, а також питання 
поширення інформації серед мешканців громади про діяльність Варвинського 
бюро правової допомоги та  налагодження подальшої співпраці.  Голова 
Варвинської районної ради Петро Бакуменко підкреслив важливість та 
необхідність залучення працівників Варвинського бюро  до обговорення  
проблемних питань громади та вирішення їх у правовий спосіб.  

Протягом ІІI кварталу постійно надавалася методична допомога органам 
місцевого самоврядування для удосконалення ними організації БППД. 
Розробляються методичні рекомендації, а саме: алгоритм реєстрації 
громадських формувань, пам’ятки для  внутрішньо переміщених осіб та 
інформація про субсидію. Працівники Ніжинського місцевого центру беруть 
участь та надають методичні рекомендації та семінарах для сільських, 
селищних голів та секретарів місцевих рад (9 семінарів), а також 
удосконалюють організацію БППД безпосередньо у сільських радах. В ході 
спілкування з представниками ОМС ведеться інформування про принципи 
роботи системи безоплатної правової допомоги, розповідають про діяльність 
місцевого центру та бюро, про порядок надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, про можливість подачі документів у сфері державної реєстрації 
громадських формувань через місцеві центри. Під час зустрічі обговорюють з 
працівниками сільських рад 
основні аспекти створення дієвої 
моделі надання якісної безоплатної 
правової допомоги у сільських 
громадах, приділяючи особливу 
увагу проблемним питанням, а 
саме: доступу до 
безоплатної  якісної правової 
допомоги мешканців сільської 
місцевості, особливо незахищених 
верств населення. Такі робочі 
зустрічі були проведені: 26 липня 2016 року  у Ніжинському районі із головою 



Малокошелівської сільської ради Сергієм Мішурою, діловодом  Оленою 
Радченко, спеціалістами соціально-гуманітарного відділу Мариною Тронь та 
Юлією Булах, а також фахівцем із соціальної роботи Наталією Мороз; 05 
вересня 2016 року у Варвинському районі із головою Варвинської селещиної 
ради Валентиною Саверською-Лихошвою, працівником селищної ради 
Тетяною Дейнекою та керівником Варвинського Райспоживтовариства  
Андрущенко В.Г.; 06 вересня 2016 року у Бобровицькому районі із головою та 
працівниками Браницької сільської ради; 14 вересня 2016 року у 
Борзнянському районі – з головою Малозагорівської сільської ради Ніною 
Осипенко, районним депутатом Наталією Притулою, депутатом сільської ради, 
керівниками сільських установ , активом села. 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
населення регіону працівники Ніжинського місцевого центру протягом ІІI 
кварталу 2016 року  налагоджують співпрацю із установами-провайдерами 
щодо надання безоплатної правової допомоги. 

20 липня 2016 року під час проведення засідання за «круглим столом» 
щодо запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації 
громадських формувань обговорювалися питання: донесення до громадськості 
інформації про можливість подачі документів у сфері державної реєстрації 
громадських формувань через центри надання БВПД, а також налагодження 
співпраці з установами-провайдерами щодо надання БПД. На заході були 
присутні: секретар міської ради Валерій Салогуб, голова та заступник голови 
Громадської ради м.Ніжина Володимир Дорохін та Людмила Величко, голова 
громадської організації «Ніжинська спілка ветеранів АТО» Андрій Гомоляко, 
керівник громадської приймальні ВО «Батьківщина» Вікторія Басанько, 
начальник відділу ЦНАП Ніжинської райдержадміністрації Ольга 
Пономарьова, начальник відділу ЦНАП Носівської райдержадміністрації, 
адміністратор ЦНАП Бахмацької райдержадміністрації Лариса Шекера та 
працівники центру.  

 
04 серпня 2016 року проведена робоча зустріч із директором 

Бобровицького районного центру зайнятості Валерієм Байдюком. В ході 
зустрічі були обговорені питання щодо забезпечення та розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги мешканцям м. Бобровиці та Бобровицького 



району, окреслені перспективи взаємодії та співпраці між Бобровицьким 
районним центром зайнятості та Бобровицьким бюро правової допомоги, 
починаючи з 01 вересня 2016 року. 

09 серпня 2016 року проведена робоча зустріч із головою Варвинського 
районного суду Олексієм Семенченком. В ході спілкування особлива увага 
була приділена обговоренню конкретних шляхів взаємодії Варвинського 
районного суду з представниками Варвинського бюро правової допомоги. За 
результатом зустрічі була отримана попередня домовленість про подальшу 
співпрацю, що спрямована на поширення інформації про систему безоплатної 
правової допомоги, а також переадресацію осіб, які потребують такої допомоги. 

19 серпня 2016 року у приміщенні Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради 
начальником відділу представництва Оленою Сербін був здійснений прийом 
внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території міста Ніжина та 
Ніжинського району. Робота мобільного консультаційного пункту була 
організована спільно з представниками Ніжинського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадською організацією 
«КримSOS», Чернігівським об’єднанням «Спілка Самаритян України». 
Підтримка переселенців містила цілий комплекс послуг, а саме: гуманітарну, 
психологічну та юридичну допомогу внутрішньо переміщеним особам із Криму 
та східної України, а також залучення їх до програм соціальної адаптації 
переселенців. 
  31 серпня 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для осіб з особливими потребами та людей з інвалідністю 
проведено  робочу  зустріч з директором Ніжинського дитячого будинку-
інтернату Оленою Гармаш. Під час зустрічі сторони обговорили порядок 
надання безоплатної вторинної правової допомоги дітям-інвалідам, накреслили  
подальші кроки тісної співпраці та підписали Меморандум про співпрацю. 

31 серпня 2016 року року  з метою досягнення домовленостей щодо 
налагодження ефективного діалогу та подальшої співпраці працівниками   
відділу «Бахмацьке бюро правової допомоги»  проведена робоча зустріч з 
начальником Управління соціального захисту населення Бахмацької РДА 
Фурсою З.Ю. 

31 серпня 2016 року року  з метою досягнення домовленостей щодо 
налагодження ефективного діалогу та подальшої співпраці працівниками   
відділу «Бахмацьке бюро правової допомоги»  проведена робоча зустріч з 
начальником відділу державної реєстрації нерухомого майна виконавчого 
комітету Бахмацької міської ради Баришевською Т.Ф. 

06 вересня 2016 року  з метою досягнення домовленостей щодо 
налагодження ефективного діалогу та подальшої співпраці із правовими  
громадськими  організаціями  проведено робочу зустріч із заступником голови  
громадської організації «Право на захист» Сергієм Цибенком. За результатом 
зустрічі  була отримана  домовленість щодо  подальшої  співпраці  та 
консолідації зусиль, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги громадян, організацію спільних заходів  для підвищення 
рівня правової поінформованості  та підписання Меморандуму про співпрацю. 



9 вересня 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги для осіб з особливими потребами, людей з інвалідністю, осіб 
похилого віку та  поширення інформації про відкриття бюро правової допомоги 
у м.Бахмач  працівники  відділу «Бахмацьке бюро правової допомоги»  
відвідали  Стаціонарне відділення територіального центру соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в 
с.Митченки , де зустрілися з директором Лідією Журавель та обговорили 
порядок надання правової допомоги  її підопічним. 

9 вересня 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги для осіб з особливими потребами, людей 
з інвалідністю, осіб похилого віку та  поширення 
інформації про відкриття бюро правової допомоги у 
м.Бахмач  працівники  відділу «Бахмацьке бюро 
правової допомоги» відвідали  Будинок ветеранів 
с.Красне Бахмацького району, де зустрілися з 
директором Ольгою Остапенко та домовилися про 
співпрацю. 
 12 вересня 2016 року працівниками відділу 
«Талалаївське бюро правової допомоги» проведено  
робочу зустріч з начальником  служби у справах 
дітей Талалаївської РДА Людмилою Сердюк та отримано домовленість про 
подальшу співпрацю.  
   12 вересня 2016 року  проведена  робоча зустріч із працівниками 
Бахмацького районного центру зайнятості. Мета - налагодження ефективної 
співпраці для спрощення доступу до  безоплатної   правової  допомоги  особам, 
які  знаходяться на обліку. За результатом  зустрічі отримано домовленість про 
подальшу співпрацю щодо надання правової допомоги особам, які  її 
потребують, а також  взаємодію при  організації спільних заходів, спрямованих 
на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх 
прав. 

14 вересня 2016 року  працівниками Бахмацького бюро правової 
допомоги була проведена зустріч  із 
директором Батуринської 
спеціальної  загальноосвітньої  
школи-інтернату  І-ІІ ступенів 
Чернігівської обласної ради 
Любов’ю Ясько та її вихованцями. 
В ході спілкування  була отримана 
домовленість щодо поширення 
інформації про відкриття бюро, а 
також  право визначених 
законодавством категорій осіб, які є 
суб'єктами права на безоплатну 
вторинну правову допомогу. 

15 вересня 2016 року працівники відділу «Бобровицьке бюро правової 
допомоги» взяли участь у круглому столі з керівниками структурних 



підрозділів управління пенсійного фонду України в Бобровицькому районі, де 
обговорили питання співпраці щодо надання правової допомоги пенсіонерам. 
 15 вересня 2016 року  головним спеціалістом  Бахмацького бюро правової 
допомоги  Цап Ольгою Володимирівною  була проведена зустріч з   
начальником Бахмацького РС УДМС України в Чернігівській області Оксаною 
Миргород та головним спеціалістом Наталією Михайленко. Під час зустрічі  
присутнім розповіли про етапи розвитку системи безоплатної правової 
допомоги в Україні, пояснили цілі та завдання новостворених бюро, 
ознайомили з порядком надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
категоріями осіб, що мають право на отримання такої допомоги. Також на 
інформаційних стендах була розміщена  інформація про Бахмацьке БПД та 
Ніжинський місцевий центр з надання БВПД. 

20 вересня 2016 року З метою розширення  доступу до безоплатної 
правової допомоги для осіб з особливими потребами, людей з інвалідністю, 
осіб похилого віку, одиноких громадян працівники Ніжинського місцевого 
центру спільно  із працівниками відділу «Бобровицьке бюро правової 
допомоги» провели робочу зустріч, отримали домовленість про співпрацю з 
завідуючою Бобровицького територіального центру соціального 
обслуговування Олександрою Антонською та забезпечили роботу виїзного 
консультаційного пункту в приміщені стаціонарного відділення, що 
знаходиться у с.Вороньки Бобровицького району. 

Однією із складових частин забезпечення та розширення  доступу 
мешканців територіальної громади до якісної безоплатної правової допомоги є  
укладання Меморандумів про співпрацю з органами місцевого самоврядування, 
органами виконавчої влади, державними органами, громадськими рганізаціями, 
ЗМІ.  

Так, працівниками Ніжинського МЦ були підписані Меморандуми з 
Ніжинським дитячим будинком-інтернатом (31 серпня 2016 року), Управлінням  
соціального захисту населення Борзнянської РДА (14 вересня 2016 року), 
приватною телерадіокомпанією «Оріон» (14 вересня 2016 року), Яблунівською 
сільською радою (29 вересня 2016 року). 
1.5. Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.  

На виконання Плану Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській  області на ІІI квартал 2016 рік , а 
також для  обміну досвідом   за окремими напрямками роботи працівників РЦ 
та МЦ відповідних структурних підрозділів проводилися  робочих зустрічі для 
вдосконалення навичок, обговорення проблемних питань та шляхів їх 
вирішення. 

Так, 10 по 11 серпня 2016 року у м.Чернігів відбувся тренінг за участю 
начальників відділів правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Чернігівського, Менського та 
Ніжинського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Чернігівської області. Дводенний тренінг проводила заступник 
начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення, діяльності 
та інформації Вероніка Рибак. Присутніми були “інтегратори” Олена 
Михайленко, Олена Іванова та Альона Римар. Головна мета навчання – обмін 



досвідом, вдосконалення навичок написання статей, обговорення проблемних 
питань та шляхів їх вирішення. 

13 вересня 2016 року з метою налагодження ефективної комунікації 
працівників Ніжинського місцевого центру з керівниками новостворених бюро 
правової допомоги відбувся семінар-навчання. Головна мета - обмін досвідом, 
планування роботи на IV квартал, ознайомлення керівників новостворених 
бюро правової з основами діловодства, вироблення практичних навичок при 
формування щоденної звітності, робота із програмою КІАС. На семінарі, що 
відбувся у приміщенні Ніжинського місцевого центру з надання БВПД, були 
присутні працівники центру та керівники 9 бюро правової допомоги 
Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Варвинського, Ічнянського, 
Носівського, Прилуцького, Срібнянського, Талалаївського районів. 

 

 
З метою підвищення кваліфікації працівників МЦ  та налагодження 

ефективної комунікації працівників МЦ та РЦ систематично колектив 
Ніжинського МЦ брав участь у проведенні навчань. 

Так, 11 липня 2016 року на виконання наказу Міністерства юстиції 
України від 16 червня 2016 року №1717/5 «Про запровадження пілотного 
проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області проведено 
навчання спеціалістів Менського, Ніжинського, Чернігівського місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які будуть 
виконувати функції з прийняття та видачі документів під час державної 
реєстрації громадських формувань. 

29 серпня 2016 року представники новостворених Бюро правової 
допомоги Чернігівщини проходять тренінг-семінар «Побудова ефективної 
вербальної і невербальної комунікації працівників Бюро правової допомоги з 
колегами та клієнтами». Тренінг-семінар проводила практичний психолог 



Катерина Барушкіна. Під час 
заходу новопризначені 
працівники розглянули стратегії 
спілкування; активне слухання та 
запитання як етапи 
консультування; типи клієнтів та 
як працювати з важкими 
клієнтами; помилки та «пастки» у 
спілкуванні з клієнтами; 
невербальне спілкування у 
процесі консультування клієнтів. 

19-20 вересня 2016 року для 
працівників бюро правової допомоги Чернігівської області було проведено 
семінар-стажування. Даний захід був організований Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській області спільно з Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області. 
Участь у семінарі-стажуванні взяли: начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк, заступник директора 
Регіонального центру Олеся Пирковська, директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко, заступник начальника управління землеустрою та охорони земель 
Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області Ігор Пузан, 
заступник начальника управління – начальник відділу субсидій та соціальних 
допомог управління праці та соціального захисту населення Новозаводської 
районної у м. Чернігові ради Наталія Хмеленовська, спеціалісти Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області . 
1.6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 

їх функцій 
На виконання Плану Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернігівській  області на ІІI квартал 2016 рік, а 
також для поширення інформації щодо реалізації права на безоплатну вторинну 
правову допомогу на підставі аналізу звернень громадян щодо надання 
безоплатної правової допомоги Ніжинським МЦ  проводилися наступні заходи.  
На підставі аналізу звернень громадян щодо надання безоплатної правової 
допомоги розробляти інформаційно-консультаційні матеріали для 
розповсюдження та залучення партнерів, волонтерів до поширення  інформації 
про реалізацію права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Так, 20 липня 2016 року  з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для населення та популяризації системи БПД  працівники 
Ніжинського МЦ з надання БВПД взяли  участь у інформаційному семінарі для 
демобілізованих військовослужбовців та учасників АТО, які перебувають на 
обліку  у Ніжинському міськрайонному центрі зайнятості. Мета  семінару -  
інформування  демобілізованих військовослужбовців та учасників АТО про 
можливість працевлаштування, навчання , а також отримання безоплатної 
правової допомоги для захисту їх гідності, прав та добробуту. 
 19 серпня 2016 року проведено інформаційну роботу у Прилуцькій 
центральній районній бібліотеці. В ході спілкування була отримана 



домовленість про співпрацю районної бібліотеки з Прилуцьким бюро правової 
допомоги для подальшого поширення інформації про діяльність та основні 
завдання Бюро та доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції. 

23 серпня 2016 року  з метою залучення  партнерів до розповсюдження 
інформації , а також на виконання плану заходів щодо відзначення  25-ї  річниці 
Незалежності України  у  Ніжинській  гімназії №3 працівники Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД прийняли участь у піднятті державного 
прапору України та спільно з вчителем історії та правознавства Наталією 
Мазун провели вікторину «Юні правознавці» для дітей гімназії. 

 
31 серпня 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги для осіб з особливими потребами та людей з інвалідністю та 
поширення інформації про систему БПД  працівники Ніжинського місцевого 
центру провели робочу  зустріч з директором Ніжинського дитячого будинку-
інтернату Оленою Гармаш. Під час зустрічі сторони обговорили порядок 
надання безоплатної вторинної правової допомоги дітям-інвалідам, накреслили  
подальші кроки тісної співпраці та підписали Меморандум про співпрацю. 
Інформаційні флаєра, буклети про безоплатну правову допомогу із зазначенням 
контактного телефону та адреси розміщення місцевого центру були залишені 
директору будинку-інтернату для подальшого інформування працівників та 
батьків. 

З метою широкого інформування населення щодо їх права на безоплатну 
правову допомогу протягом серпня та вересня 2016 року працівники 
Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомоги залучалися до життя 
громади кожного району та  приймали участь у місцевих заходах ( Спасівський 
ярмарок у м.Бахмачі, святкове дійство до 25-річчя Незалежності України  у  
м.Батурин, ярмаркове свято «Куликівські обжинки», «Свято прапора» у м. 
Бобровиця, урочисті заходи у смт. Срібне, Покровський ярморок смт. Борзна та 
ін.), де проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. 
Також, проводили зустрічі із представниками органів місцевого 
самоврядування на рівні кожної територіальної громади, розміщують 
оголошення, інформують представників інших  структур міста (Прилуцька 



центральна районна бібліотека, Прилуцького районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді), обговорюючи конкретні шляхи подальшої 
співпраці. 

У кожному районі 01 вересня 2016 року відбулись 
офіційні  відкриття  бюро, на які  були запрошені  представники  органів 
державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, 
правоохоронних органів, керівників структурних підрозділів  установ та 
організацій району та ЗМІ. Презентуючи бюро, новопризначені працівники 
відділів урочисто перерізали стрічки, розповіли присутнім про завдання та 
функції бюро, звернули увагу на перелік послуг, якими можна буде 
скористатись, а також, під час неформального спілкування, обговорили основні 
напрямки подальшої співпраці . 

 
05 вересня 2016 року представниками  відділу «Борзнянське бюро 

правової допомоги» проведено робочу зустріч з  працівниками «Укрпошти». 
Листоношам , що обслуговують м.Борзну , розповіли про систему БПД, про 
можливість отримати правову допомогу, а також отримана домовленість про 
подальше інформування людей, обмежених у пересуванні . 

07 вересня 2016 року працівниками відділу «Бобровицьке бюро правової 
допомоги» проведена зустріч із завідуючою дитячого садка «Веселка» В. 
Гуртовою. Мета – співпраця та подальше інформування батьків та працівників 
садочку про систему БПД. 

14 вересня 2016 року начальником відділу “Талалаївське бюро правової 
допомоги” Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Яною Мудревською 
проведено зустріч із педагогічним колективом загальноосвітню середньої 
школи  I-III ступенів с. Українське Талалаївського району з приводу основних 
напрямів діяльності новоствореного Талалаївського бюро правової допомоги. 

21 вересня 2016 року з метою підвищення рівня правової обізнаності 
населення та  поширення інформації про діяльність бюро правової допомоги 
головним спеціалістом відділу «Борзнянське бюро правової допомоги» 
Ніжинського місцевого центру Віталієм Дорошенком проведена зустріч зі 
студентами та педагогічним колективом Борзнянського державного 
сільськогосподарського технікуму. 

22 вересня 2016 року заступник начальника відділу «"Срібнянське бюро 
правовової допомоги" Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Дмитро 



Вовчук спільно із начальником відділу освіти в Срібнянській РДА  Віталійєм 
Никоненком провели нараду з директорами шкіл району та працівниками 
відділу освіти.  

23 вересня 2016 року начальник  Варвинського бюро правової допомоги 
Юлія Коваленко виступила перед  директорами шкіл Варвинського району, 
зустріч відбулася в приміщенні Варвинського районного відділу освіти. Під час 
виступу Юлія Коваленко розповіла про діяльність Варвинського бюро, його 
основні завдання та функції, про порядок  роботи зі зверненнями громадян та 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також про доступ  до 
онлайн-сервісів Мін'юсту, не оминула увагою  правопросвітницьку та 
інформаційну роботу бюро. В ході спілкування із директорами шкіл  були 
обговорені конкретні шляхи співпраці щодо правопросвітництва, а також  
перспективи  організації та проведення спільних заходів.  

30 вересня 2016 року працівниками Ічнянського бюро правової допомоги 
проведена зустріч із працівниками підприємства ТОВ «Голдпак» в м.Ічня. Під 
час зустрічі присутніх було проінформовано про можливість вирішувати 
життєві питання у правовий спосіб через Ічнянське бюро правової допомоги, 
надана інформація про права та пільги, а також контактні номери громадських 
організацій . ТОВ "Голдпак" - це підприємство є одним з найбільших по 
кількості  робочих місць в Ічнянському районі, займається виробництвом  
мішків та поліетилену.  Багато працівників є переселенцями зі Сходу та 
колишні бійці АТО.  

 
Також, щомісячно здійснювалося накопичення та утримання в 

актуальному стані довідкової інформації про контакти організацій, установ, 
партнерів Ніжинського місцевого центру , з якими налагоджено співпрацю. 
1.7. Взаємодія із засобами масової інформації 

На виконання Плану Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській  області на ІІI квартал 2016 рік, а 
також залучення засобів масової інформації до популяризації та поширення 
інформації про систему безоплатної правової допомоги, про роботу 
Ніжинського МЦ та участь у спільних заходах Ніжинським МЦ були вжитті  
наступні заходи. 



Під час організації  інформаційно-роз’яснювальної компанії, а також для 
поширення інформації у друкованих районних ЗМІ про відкриття бюро 
правової допомоги та участь працівників місцевого центру у семінарах-
навчаннях для сільських, селищних голів та секретарів місцевих рад  
Бобровицького, Бахмацького, Варванського, Носівського, Срібнянського, 
Талалаївського та Прилуцького  районів, протягом III кварталу 2016 року були 
проведені зустрічі із головними редакторами газет «Наше життя» Бобровицька 
районна газета, Бахмацька районна газета «Голос Присеймів’я», 
«Срібнянщина» Срібнянська районна газета, «Трибуна хлібороба» Талалаївська 
районна газета, «Слово Варвинщини» Варвинська районна газета. За 
результатом проведених зустрічей надруковано 13 публікацій у районних ЗМІ з 
інформацією про відкриття бюро правової допомоги, його функції, соціальну 
роль, адресу, контактні телефони. 
  Також з метою налагодження співпраці та широкого інформування 
населення щодо їх права на безоплатну правову допомогу були проведені 
робочі зустрічі: 09 вересня 2016 року  із директором радіоорганізації 
«Варвинське районне радіомовлення» Смерик Я.В.; 14 вересня 2016 року із 
директором Приватної телерадіокомпанії «Оріон» Пузік Я.А. та підписано 
Меморандум про співпрацю.  

Організувано виступи працівників центру та бюро на телебаченні та радіо 
для мешканців Варвинського району (Приватна телерадіокомпания «Оріон»). 
Видані ефірні довідки: 1) з 17.09.2016 по 20.09.2016 у блоку новин 
транслювалася інформація про відкриття в смт. Варва Варвинського бюро 
правової допомоги; 2) 05. 09. 2016 у блоку новин звучала тема : «Відкриття в 
смт. Варва Варвинського бюро правової допомоги». 

Також підготовлені та розміщені на офіційних сайтах  органів влади,  
місцевого самоврядування 17 публікацій  для забезпечення висвітлення у 9 
районах інформації  про діяльність центру та відкриття бюро правової 
допомоги. Окрім того, інформаційні портали «Носівщина», «Нежатин» 
опублікували 8 статтей  для підвищення рівня обізнаності населення щодо 
функціонування системи безоплатної правової допомоги, висвітлення 
юридичних питань та прикладів успішного надання правової  допомоги 
адвокатами за дорученнями місцевих  центрів з надання БВПД. 
 Працівники центру спільно із засобами масової інформації беруть участь 
у  прес-конференціях та круглих столах партнерів.  

Так, 20 липня 2016 року  у приміщенні Ніжинського місцевого центру за 
круглим столом говорили про новації у сфері реєстрації громадських 
формувань. Головне завдання: донесення до громадськості інформації про 
можливість подачі документів у сфері державної реєстрації громадських 
формувань через центри надання БВПД, як фронт-офіси; налагодження 
співпраці з установами-провайдерами щодо надання БПД. Опубліковано 4 
статті (2 - друкована преса, 2 - інтернет портали). 

16 вересня 2016 року директор Ніжинського МЦ взяв участь у 
міжрегіональному круглому столі на тему «Права учасників АТО. 
Самоорганізація для їх захисту та відновлення порушених прав»,  що відбувся у 
місті Конотоп . Чернігівщину на заході представляли: Ірина Протченко, 
директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 



допомоги у Чернігівській області; Володимир Бобруйко, директор 
Чернігівського місцевого центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; Володимир 
Бригинець, директор 
Ніжинського місцевого центр з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; Віктор 
Тарасов, виконавчий директор 
Чернігівського громадського 
комітету захисту прав людини. 

 
 Для розміщення на сайті 
Регіонального центру протягом 
звітного періоду було 

підготовлено 12 статей із інформацією про діяльність Ніжинського місцевого 
центру та бюро, а також приклади успішного надання правової  допомоги 
адвокатами. 
 Також підготовлено інформаційні матеріали про роботу центру та 
роз’яснення актуальних питань для розповсюдження: оголошення  для 
розміщення на офіційних сайтах про виїзні прийоми громадян; роздаткові 
матеріали  із запрошенням на відкриття бюро, до Дня Прапора та 25-річниці 
Незалежності України, алгоритм реєстрації громадських формувань, пам’ятка 
для  внутрішньо переміщених осіб, інформаційний матеріал по субсидії. 
  
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.07.2016 по 30.09.2016 року Ніжинським місцевим центром з 
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 766 звернень клієнтів, 717 
особам було надано правову консультацію, 47 осіб написали письмову заяву 
про надання БВПД. 2-є клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів 
надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги було прийнято 36 рішень про надання БВПД та надано 36  
доручень адвокатам. По 3 письмовим зверненням було надано відмову у 
наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та 
опрацьованих звернень клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової інформації 
та консультацій 226 196 30 0 

2 Відділ «Носівське БПД» 58 57 1 0 

3 Відділ «Талалаївське БПД» 98 96 2 0 

4 Відділ «Бобровицьке БПД» 40 39 1 0 



5 Відділ Бахмацьке БПД 73 71 2 0 

6 Відділ Борзнянське БПД 47 46 1 0 

7 Відділ Варвинське БПД 53 53 0 0 

8 Відділ Срібнянське БПД 60 60 0 0 

9 Відділ Ічнянське БПД 47 43 2 2 

10 Відділ Прилуцьке БПД 64 56 8 0 

 Разом по МЦ 766 717 47 2 
 
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 132 (17,24%), спадкового 110 (14,36%), земельного 88 
(11,49%), іншого цивільного 75 (9,8%) права, договірного 64 (8,36%), 
житлового 62 (8,1%), з інших питань 82 (10,7%), сімейного 55 (7,18%), 
трудового 48(6,27%), адміністративного 35 (4,57%), з питань виконання 
судових рішень 15 (1,96%). 
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За ІІІ квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД 
звернулось 373 жінок та 225 чоловік. 

 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  

за статтю. 

 
 

 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за ІІІ квартал 2016 року звернулись 
громадяни віком від 18 до 35 років – 145, від 35 до 60 років – 284, понад 60 
років – 169 особи.  

 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  

за віком. 
 

 
 

Щодо клієнтів, яким була надана безоплатно вторинна правова допомога, 
то за звітний період найбільше позитивних рішень було прийнято по інвалідам 
28 (67%), малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї 
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нижчий суми прожиткового мінімуму) 12 (29%) та ветеранам війни 1 (2%) та 
інші категорії 1 (2%)тощо. 

 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  

за категорією осіб. 
 

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

квартал 2016 року було: 
• здійснено 24 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 2 

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 
консультаційних пунктів склала 62 особи, в тому числі 46 осіб звернулися 
за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 16 осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

• 11 органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та 15 
установ - провайдерів БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано 221 акт надання БВПД, що були подані адвокатами; 
• проведено 9 правопросвітницьких заходів; 
• розміщено у ЗМІ 47 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
• за доступом до електронних сервісів Мін’юсту клієнти не зверталися. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 
центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування МЦ 
таБюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС,яким 

надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 

співпрацю 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1. Разом по МЦ, в тому 
числі: 

24/46 2/16 26 9 0 

2. Відділ «Носівське БПД» 0 0 1 0 0 

3. Відділ «Талалаївське БПД» 2/10 0 2 1 0 

4. Відділ «Бобровицьке БПД» 3/0 0 6 1 0 

5. Відділ Бахмацьке БПД 3/3 0 7 1 0 

6. Відділ Борзнянське БПД 2/2 0 1 1 0 

7. Відділ Варвинське БПД 1/3 0 2 1 0 

8. Відділ Срібнянське БПД 2/9 0 2 1 0 

9. Відділ Ічнянське БПД 0 0 0 1 0 

10. Відділ Прилуцьке БПД 2/1 1/8 2 1 0 
 


	З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму адвокатів, центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий потенціал адвокатів як високок...
	Так, 08, 12, 19, 26 серпня та 02, 08 вересня 2016 року на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено робочі зустрічі з адвокатами,  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського міс...
	- приклади успішних практик адвокатів;
	- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності;
	- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги;
	- дій захисника під час затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та у разі необхідності надання медичної допомоги особам, які знаходяться у місцях несвободи.
	Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці між місцевим центром та адвокатами. Адже у сучасних умовах будь-які навички і знання швидко старіють, тому ключову роль в успіху та вдалому розвитку адвоката як професіонала відіг...

