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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 IV 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 33 
виїзних мобільних консультаційних пункти до смт Куликівка Куликівського 
району; с. Гриціївка Срібнянського району, с.Веприк, с.Кобижча, с. Стара 
Басань, с.Ярославка, с.Рудьківка, с.Сухиня, Бобровицького району; с.Слобідка, 
с.Березівка, с.Болотниця, с.Стара Талалаївка, с.Основа, смт. Талалаївка 
Талалаївського району; с.Мазки, с.Богданівка, с.Валки, с.Линовиця, 
с.Товкачівка, с.Сухополова Прилуцького району; с.Оленівка, с.Шаповалівка, 
с.Ядути Борзнянського району; с.Остапівка, с.Дащенки, с.Антонівка, с.Журавка 
Варвинського району; с.Селище, с.Мрин, с.Дослідне Носівського району;  
с.Матіївка, с.Бахмач, с. Красне, м. Батурин Бахмацького району;c.Бурімка та 
с.Шиловичі Ічнянського району. 

За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів було 
прийнято 79 нових клієнтів,  надано 79 роз’яснення правового характеру. 
Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників центру, були 
питання соціального забезпечення, сімейні, земельні, спадкові та інші питання. 

Також забезпечено роботу шести дистанційних консультаційних пунктів 
у с. Вертіївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району,                
м. Бобровиця, м. Борзні.  

За результатами роботи дистанційних консультаційних пунктів було 
прийнято 27 нових клієнтів,  надано 27 роз’яснень правового характеру. 
Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників центру, були 
питання соціального забезпечення, земельні, спадкові та інші питання.   



 

 
                                                                    

 
 
            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, проведено робочу зустріч з 
директорам, працівниками та вихованцями Борзнянської загальноосвітньої 
школи-інтернату та зустрічі з родиною Нестеренко (дитячий будинок сімейного 
типу в с. Кобижча Бобровицького району), з родиною Харченко (дитячий 
будинок сімейного типу в с.Носелівка Борзнянського 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 надані інформаційні 
буклети про безоплатну 
правову допомогу із 
зазначенням контактного 
телефону та адреси 
розміщення місцевого 
центру. Також забезпечено 
діяльність мобільних 
консультаційних пунктів 
спільно з представниками 



служб у справах дітей Прилуцької та Ніжинської райдержадміністрації.  
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для осіб з 

особливими потребами, людей з інвалідністю, осіб похилого віку, одиноких 
громадян були організовані виїзні консультаційні пункти у стаціонарному 
відділенні територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) , що знаходиться у с. Карпилівка Срібнянського району та у 
с.Озеряни Варвинського району, у територіальному центрі соціального 
обслуговування Прилуцької міської ради та у Борзнянському територіальному 
центрі соціального обслуговуванні де проведено консультування осіб, ще 
перебувають у центрі, та 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 та бюро правової 
допомоги.  

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 

внутрішньо переміщених осіб були організовані мобільні консультаційні 
пункти у Березівській сільській раді та у Ічнянському районному центрі 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де особам, що зверталися були 
надані правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 
людей, позбавлених можливості пересування, працівниками відділів бюро 
правової допомоги організовано надання правової допомоги 5 особам, а саме: 
Шеремет Марія Іванівна та Лаптінова Людмила Григорівна, які проживають в 
с.Селище Носівського району, Половко Антоніна Вадимівна, яка проживає в 
с.Мрин Носівського району, Хабло Олександр Васильович , інваліду І групи, 
яка проживає в м. Прилуки, Борщевська Тетяна Панасівна, яка проживає в с. 
Скороходове Талалаївського району, Сенько Людмила Дмитрівна та самостійно 
за станом здоров’я не могли прийти до центру чи бюро за юридичною 
допомогою. Заявникам було надано роз’яснення з питань соціального 



забезпечення, 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 та бюро 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, 20, 25 жовтня адвокати що надають правову допомогу у межах 
територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Івашко В.В., 
Фаста Є.М., Котенок А.П., Яременко 
М.М., 8, 24 листопада Самойленко 
М.Д., Кухта В.Б., Котенок А.П., 
Фаста Є.М., Кузьменко І.М., 15 та 22 
грудня Фаста Є.М., Яременко М.М., 
Калина А.М., Биковець В.В., 
Сухоцький О.В., Руднік А.М. 
провели на базі Ніжинського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги робочі зустрічі у ході 
якихбули 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 локального плану заходів Ніжинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги на ІV квартал 2016 року (з 
виконання Плану надання безоплатної  правової допомоги на 2016 рік у 
Чернігівській області), а також для залучення представників органів влади та 
місцевого самоврядування до організації надання безоплатної первинної 



правової допомоги, взаємодії із суб’єктами надання БППД  Ніжинським 
місцевим центром були вжиті наступні заходи. 

З метою забезпечення доступу мешканців територіальної громади до 
безоплатної правової допомоги протягом ІV кварталу було проведено 32 робочі 
зустрічі  із керівництвом органів державної влади, місцевого самоврядування, 
установ,   громадських  організацій у районах: Бахмацькому, Бобровицькому, 
Борзнянському, Варвинському, Ічнянському, Ніжинському, Носівському, 
Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському, що підпадають під юрисдикцію 
Ніжинського МЦ.  Головні завдання: 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 . Особлива увага 
приділялась проблемним питанням, а саме: доступ до безоплатної  якісної 
правової допомоги мешканців сільської місцевості (особливо незахищених 
верств населення), забезпечення роботи мобільних пунктів консультування 
громадян, обговорення конкретних шляхів співпраці для переадресації  осіб, що 
потребують юридичної допомоги.  

Під час організації та забезпечення роботи мобільних консультаційних 
пунктів для мешканців територіальних громад працівники центру та бюро 
проводили робочі зустрічі щодо налагодження співпраці. 

1 жовтня 2016 року для поширення інформації про роботу бюро 
мешканців Бобровицького району  заступником начальника відділу  
«Бобровицьке бюро правової допомоги» Інною Овдій  здійснено виїзд до 
Веприцької сільської ради, де проведена зустріч з головою сільської ради.  

4 жовтня 2016 року заступник начальника відділу «Бобровицьке бюро 
правової допомоги»  взяла участь у нараді зі спеціалістами Бобровицького 
територіального центру соціального обслуговування  населення пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних громадян . 

6 жовтня 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги мешканцям віддалених населених пунктів Бобровицього 
району працівники бюро спільно із головами Бобровицької 
райдержадміністрації та районної ради здійснили виїзд до Бригинцівської 
сільської ради,  де була проведена робоча зустріч із головою сільської ради 
Ніною Калюжною та секретарем, а також відбувся прийом громадян.  

07 жовтня 2016 року заступник начальника відділу «Борзнянське бюро 
правової допомоги» Віра Савченко взяла участь у засіданні за « круглим 
столом» із представниками політичних партій, громадських організацій, засобів 
масової інформації, де обговорювали питання подальшого розвитку 
Борзнянського району . У засіданні взяли участь в.о.голови районної 
держадміністрації Віктор Бондаренко,  голова районної ради Віктор 
Горбащенко, міський голова Анатолій Койда, керівники структурних 
підрозділів райдержадміністрації. 

07 жовтня 2016 року працівники відділу «Носівське бюро правової 
допомоги»  взяли участь  у засіданні опікунської ради з питань забезпечення 



захисту особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які 
потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, що відбулося у 
приміщенні виконавчого комітету Носівської міської ради, де розглядались 
звернення громадян, що пов’язані з питаннями соціального захисту 
недієздатних осіб. 

12 жовтня 2016 року відбулася робоча зустріч з головою Бобровицького 
районного суду Демченко Людмилою Миколаївною щодо налагодження 
співпраці та розміщення інформації про роботу відділу «Бобровицьке бюро 
правової допомоги » Ніжинського місцевого центру на інформаційних стендах 
суду. 

13 жовтня 2016 року проведена робоча зустріч із керуючим справами 
виконавчого комітету Ніжинської міської ради Колесником С.О. Обговорені 
шляхи подальшої співпраці. 

20 жовтня 2016 року проведена  робоча зустріч із метою досягнення 
домовленостей щодо подальшої співпраці працівниками відділу « Бобровицьке 
бюро правової допомоги»  із головою Кобижчанської сільської ради . 

20 жовтня 2016 року з метою 
забезпечення доступу до БПД та 
досягнення домовленостей щодо 
подальшої співпраці працівники відділу 
«Носівське бюро правової допомоги» 
провели  зустріч із головою Селищенської 
сільської ради Людмилою  Борисовою. У 
ході зустрічі були обговорені питання 
співпраці та консолідації зусиль щодо 
забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги мешканцям громади , а 
також окреслені шляхи взаємодії для 
підвищення рівня правової  обізнаності.  

 

 

 

20 жовтня 2016 року з метою 
досягнення домовленостей щодо подальшої 
співпраці представником відділу « 
Прилуцького бюро правової допомоги»  
проведена  робоча зустріч  із  головою  
Мазківської сільської ради Галиною 
Бербушенко за участю та завідувача 
Прилуцької районної державної  
нотаріальної контори  Охріменко Н. С., 



начальника Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Логвіненко С. І.  

21 жовтня 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для населення, що проживає в сільській місцевості 
начальник відділу «Бахмацьке бюро правової допомоги» Максим Роговий 
провів робочі зустрічі із головою сільської ради В’ячеславом Побожим та 
персоналом Матіївського навчально-виховного комплексу « Лісова казка». 

24 жовтня 2016 року працівниками відділу «Борзнянське бюро правової 
допомоги» з метою досягнення домовленостей щодо подальшої співпраці 
проведена  робоча зустріч із головою та колективом Височанської сільської 
ради , де присутнім розповіли про можливість отримати  безоплатну вторинну 
правову допомогу незахищеним категоріям населення.  

31 жовтня 2016 року начальником відділу “Талалаївське бюро правової 
допомоги” Яною Мудревською проведено робочу зустріч з Березівським 
сільським головою  Людмилою Гавриш ознайомлено з основними завданнями 
та функціями відділу “Талалаївське бюро правової допомоги”, а також 
суб’єктами отримання даної допомоги, а також залишила бажаючим 
інформаційні буклети із зазначенням контактних телефонів та адреси 
розміщення бюро . 

31 жовтня 2016 року заступника начальника відділу «Прилуцьке бюро 
правової допомоги» Віктор Данілевський спільно із завідувачем Прилуцької 
районної державної  нотаріальної контори Охріменко Н.С., начальником 
Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Логвіненко С. І. провели робочу зустріч із керівництвом Богданівської сільської 
ради та активом села. 

02 листопада 2016 року з метою досягнення домовленостей щодо 
подальшої співпраці заступником начальника Прилуцького бюро правової 
допомоги Віктором Данілевським проведена робоча зустріч із начальником 
управління соціального захисту населення Прилуцької районної державної 
адміністрації  Бутко Наталією Петрівною та підписано Меморандум  про 
співпрацю. 

10 листопада 2016 року працівниками відділу « Прилуцьке бюро 
правової допомоги» проведено робочу зустріч з Валківськім сільським головою 
Михайлом Дмитрієвським та начальником відділу адресних соціальних виплат 
управління соціального захисту Прилуцької районної державної адміністрації 
Юлією Генбою. 

11 листопада 2016 року з метою досягнення домовленостей щодо 
подальшої співпраці працівником відділу «Ічнянське бюро правової допомоги» 
проведена робоча зустріч із начальником Ічнянського центру зайнятості 
населення Іваном Шевченком. В ході зустрічі були обговорені шляхи співпраці, 



а також надано роз’яснення поняття безоплатної вторинної правової допомоги,  
порядку її отримання. 

14 листопада 2016 року працівники відділу «Носівське бюро правової 
допомоги»  зустрілися із директором НВК с. Дослідне Носівського району  
Боженком В.І. В ході зустрічі були  обговорені питання щодо забезпечення та 
розширення доступу до безоплатної правової допомоги  мешканцям с.Дослідне 
Носівського району та отримано домовленість про співпрацю. 

23 листопада 2016 спеціалістами 
відділу Бахмацького бюро правової допомоги 
було проведено робочу зустріч з секретарем 
Батуринської міської ради та виконавчого 
комітету Юлією Заєць  щодо подальшої 
співпраці Бахмацького БПД із Батуринською 
міською радою. 

 

 

25 листопада 2016 року у приміщенні Талалаївського бюро правової 
допомоги відбулася робоча зустріч з головою районної громадської організації  
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтерналістів) Анатолієм 
Лободою. 

30 листопада 2016 року з метою забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги для населення, що проживає у сільській місцевості та 
досягнення домовленостей щодо подальшої співпраці з керівництвом органів 
місцевого самоврядування начальником відділу «Талалаївське бюро правової 
допомоги»  проведена зустріч із сільським головою Василем Покришкою  

с. Стара Талалаївка.  
30 листопада 2016 року працівники відділу «Борзнянського бюро 

правової допомоги» провели робочу зустріч із головою Оленівської сільської 
ради.  

31 листопада 2016 року працівниками  відділу «Бобровицьке бюро 
правової допомоги» проведено робочу зустріч з начальником Бобровицького 
районного центру зайнятості Байдюком Валерієм Олександровичем з метою 
досягнення подальших домовленостей. 

На виконання підписаного Меморандуму про співпрацю , була отримана 
попередня домовленість із головою Івковецької сільської ради Черепом М. П. 
про перспективи та можливості затвердження Програми правової освіти та 
надання БПД на рівні Івковецької територіальної громади.  

З метою посилення правової спроможності територіальних громад та 
забезпечення доступу до правосуддя  кожному громадянину працівники 
Ніжинського місцевого центру та бюро  взяли участь в 23  інформаційно-
консультаційних заходах : нарадах , семінарах-навчаннях , засіданнях за 
«круглим столом» із представниками  органів місцевого самоврядування, 



політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації у 
Бахмацькому, Бобровицькому, Борзнянському, Варвинському, Ічнянському, 
Ніжинському, Носівському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському 
районах. Головні завдання: проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
надання методичних рекомендацій щодо надання БППД для представників 
органів місцевого самоврядування, а також подальше поширення у громадах 
інформації  про можливість отримати безоплатні юридичні консультації та 
вирішити життєві питання у правовий спосіб. 

4 жовтня 2016 року заступник начальника відділу «Бобровицьке бюро 
правової допомоги»  взяла  участь у нараді зі спеціалістами Територіального 
центру, які обслуговують одиноких громадян похилого віку в м. Бобровиці та 
селах району.  

07 жовтня 2016 року заступник начальника Віра Савченко взяла участь у 
засіданні  за « круглим столом» із представниками  політичних партій, 
громадських організацій, засобів масової інформації.  В засіданні взяли участь 
в.о.голови районної держадміністрації  Віктор Бондаренко,  голова районної 
ради Віктор Горбащенко, міський голова Анатолій Койда, керівники 
структурних підрозділів райдержадміністрації. 

07 жовтня 2016 року  Носівським бюром правової допомоги взято 
участь  у засіданні опікунської ради з питань забезпечення захисту особистих і 
майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо 
забезпечення їх прав та інтересів. Засідання  відбулося у приміщенні 
виконавчого комітету Носівської міської ради, де розглядались звернення 
громадян, пов’язані з питаннями соціального захисту недієздатних осіб. 

13 жовтня  2016 року начальник відділу “Талалаївське бюро правової 
допомоги” Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Яна Мудревська взяла участь у засіданні дев’ятої сесії 
Талалаївської районної ради сьомого скликання. Керівникам підприємств, 
установ, організацій, сільським головам, депутатам районної ради та присутнім 
особам було повідомлено про завдання та функції відділу “Талалаївське бюро 
правової допомоги”, а також перелік суб’єктів отримання безоплатної 
вторинної правової  допомоги. 

17 листопада 2016 року працівники відділу «Бобровицьке бюро правової 
допомоги» взяли участь у семінарі-нараді з головами сільських рад, де 
докладно розповідали про порядок «Заповнення електронних декларацій». 



 

22 листопада 2016 року проведено семінар для осіб, що перебувають на 
обліку у Варвинському районному центрі зайнятості. Основні питання: послуги  
та сфера діяльності системи безоплатної  правової  допомоги, контактні данні 
та діяльність Варвинського бюро . 

15 листопада 2016 року участь у семінарі для представників ромської 
національності, що відбулося в управлінні соціального захисту населення 
Талалаївської райдержадміністрації. Присутні: начальник Талалаївського 
районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Наталія Ковган, начальник відділу "Талалаївське бюро 
правової допомоги" Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Яна Мудревська, спеціаліст управління 
соціального захисту населення Талалаївської районної державної адміністрації 
Вікторія Сергієнко. Обговорені питання: державна реєстрація народження 
дітей, в тому числі ромської національності; виплата державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям; призначення житлових субсидій; порядок 
надання безоплатної правової допомоги та категорії осіб, що мають право 
отримати адвоката за рахунок державних коштів. 

15 грудня 2016 року працівники відділу «Бобровицьке бюро правової 
допомоги» взяли участь у семінарі з головами сільських рад Бобровицького 
району при Бобровицькій РДА та районної ради 

27 грудня 2016року працівники відділу «Носівське бюро правової 
допомоги» взяли  участь у семінарі Носівського районного центру зайнятості на 
тему: «Легальна зайнятість». 

28 грудня 2016року працівники відділу «Талалаївське бюро правової 
допомоги» взяли участь у семінарі на тему: “Правопросвітицтво як механізм 



доступу до права”, що відбувся у Талалаївській районній центральній 
бібліотеці. 

У період з 01-09 грудня 2016року на виконання  Плану заходів до 
Всеукраїнського тижня права працівники Ніжинського МЦ та бюро взяли 
участь у 13 інформаційно-консультаційних семінарах для осіб, що перебувають 
на обліку центрах зайнятості Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, 
Варвинського, Ічнянського, Ніжинського, Носівського, Прилуцького, 
Срібнянського, Талалаївського районів. 

 

 



Протягом ІV кварталу працівники центру надавали органам місцевого 
самоврядування надавалася методичну допомогу для удосконалення ними 
організації БППД. В ході спілкування із 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.  Також під час 6 зустрічей  
обговорюються 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. 

31 жовтня 2016 
року начальником відділу 
“Талалаївське бюро правової 
допомоги” Яною Мудревською 
проведено робочу зустріч із 
Березівським сільським головою  
Людмилою Гавриш, а також надано 
методичну допомогу щодо організації 
надання БППД мешканцям громади. 
Окрім того,  роз'яснено порядок та 
строки розгляду касаційної скарги, 
поданої Березівською сільською 

радою про оскарження рішення апеляційної інстанції про повернення коштів за 
оплату технічної документації орендарю водного об'єкта. 

21 жовтня 2016 року  начальник відділу «Бахмацьке бюро правової 
допомоги» Максим Роговий провів робочу зустріч із головою сільської ради 
В’ячеславом Побожим , під час якої ознайомив із методичними рекомендаціями  
щодо удосконалення організації надання безоплатної первинної правової 
допомоги мешканцям громади . Під час спілкування особлива увага була 
приділена проблемним питанням у громаді, а саме: доступу до безоплатної 
якісної правової допомоги мешканців сільської місцевості (особливо для 
незахищених верств населення); питання децентралізації влади в Україні ; 
порядок об’єднання територіальних громад. Результатом робочої зустрічі є 
домовленості про співпрацю та подальше інформування громади про 
можливість отримувати безоплатну правову допомогу через бюро.  

11 листопада 2016 року заступник начальника відділу «Борзнянське 
бюро правової допомоги» Віра Савченко взяла участь у виїзній  приймальні до 
с.Степанівка  Борзнянського району, за участю  в.о. голови Борзнянської 
районної державної адміністрації Віктора Бондаренко, головою районної ради 
Віктором Горбащенко, завідуюча гуманітарним відділом районної газети «Вісті 
Борзнянщини» Людмили Шульжик, головного спеціаліста  відділу 
інформаційно-організаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату 
райдержадміністрації Олесі Остапенко, інспектора  із охорони громадського 



порядку Борзнянського відділення поліції Наталії Шевченко. З метою 
удосконалення організації надання БППД мешканцям громади  всім присутнім   
та керівництву Степанівської сільської ради були надані методичні 
рекомендації . 

24 листопада 2016 року  з метою забезпечення доступу громадян  до 
безоплатної правової допомоги, а також надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування  для  удосконалення організації ними БППД  
заступник начальника відділу «Борзнянське бюро правової допомоги» 
Ніжинського місцевого центру  Віра  Савченко взяла участь у семінарі –нараді з 
головами та секретарями міської, сільських рад Борзнянського району. 

02 грудня 2016 року працівниками  відділу «Бобровицьке бюро правової 
допомоги» проведено спільно  із працівниками ДРАЦСу спільний семінар. На 
заході були присутні  юридичні служби райдержадміністрації, органів 
державної  влади та місцевого самоврядування . 

15 грудня 2016 року з метою 
надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування начальник 
відділу "Талалаївське бюро правової 
допомоги" Яна Мудревська взяла 
участь у семінарі з головами та 
секретарями сільських та селищної 
рад Талалаївського району. Семінар 
відбувся за участю голови 
Талалаївської районної державної 
адміністрації Анатолія Дупи та 
заступника голови районної ради 

Станіслава Катрушенка, а також голів та секретарів сільських, селищної рад 
району. Під час виступу Яна Мудревська розповіла про реформування оплати 
праці. Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України" від 06 грудня 2016 року №5130 внесено зміни в ряд законодавчих 
актів, в частині оплати праці. Зміни стосуються, зокрема, нового порядку 
формування тарифної сітки оплати праці, сплати єдиного соціального внеску, 
гарантій забезпечення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року та 
періодичності її перегляду ВРУ. Окрім того, начальник Талалаївського бюро 
правової допомоги звернула увагу на типові питання та порядок роботи зі 
звернення громадянами під час проведення спільного консультування із 
Талалаївським відділом ДРАЦС та ДВС. 

З метою широкого інформування населення щодо їх права на безоплатну 
правову допомогу працівники центру домовилися про співпрацю із  14 
установами-провайдерами  та залучали  до співпраці  авторитетних осіб  з 
неповною юридичною або вищою освітою на території  громад  міст, селищ, сіл 
в якості параюристів . 

04 жовтня  2016 року заступник начальника відділу Віра Савченко разом 
із старшим інспектором КВІ Оксаною Добрусь  провели бесіду для осіб які 



перебувають на обліку в Борзнянському РС КВІ. В ході даної бесіди 
засудженим було повідомлено про роботу відділу «Борзнянське бюро правової 
допомоги», яке гарантує людям ефективний захист їхніх прав.  Віра Савченко  
розповіла засудженим, що таке безоплатна правова допомога, хто має право на 
отримання як первинної так і вторинної правової допомоги, повідомила 
засудженим куди можна звернутися для отримання такої допомоги.  

20 жовтня 2016 року з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
працівниками Ніжинського місцевого центру та працівниками відділу 
«Бобровицьке бюро правової допомоги» спільно з представниками 
Бобровицького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
відвідали дитячий будинок сімейного типу . 

25 жовтня 2016 року працівниками відділу Варвинського бюро правової 
допомоги проведена робоча зустріч з представником державної служби - 
старшим інспектором сектору кримінально-виконавчої інспекції в 
Варвинському районі Костинецьким Володимиром Миколайовичем. 
Розглянуто питання можливості співпраці, взаємодопомоги у спільному 
консультуванні громадян з різних правових питань, участі в круглих правових 
столах, нарадах, розповсюдження інформації про роботу системи БПД та 
системи пробації. 

04 листопада 2016року працівниками  відділу Борзнянського бюро 
правової допомоги проведено робочу зустріч із головою районної організації 
Червоного Хреста Людмилою Кривошейта  та обговорено порядок надання 
безоплатної правової допомоги, перелічено категорії громадян, які мають на неї 
право.  

07 листопада 2016 року відбулася індивідуальна правоосвітня бесіда 
заступника начальника відділу «Прилуцьке бюро правової допомоги» 
Данілевського В. М. за участю психолога Прилуцького міськрайонного відділу 
кримінально-виконавчої інспекції Павлюченко Л. В. із неповнолітньою 
Логвиненко Анею Сергіївною, яка є учнем 9 класу КЗ «Удайцівський 
навчально-реабілітаційний центр» та перебуває на обліку в Прилуцькому 
міськрайонному відділі кримінально-виконавчої інспекції. 

11 листопада 2016 року з метою налагодження співпраці з установами-
провайдерами щодо БПД начальником Талалаївське бюро правової допомоги Яною 
Мудревською проведено робочу зустріч із працівниками відділу організаційної 
роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату 
Талалаївської районної державної адміністрації на чолі з начальником даного 
відділу Оленою Поповою та працівниками сектору економічного розвитку 
Талалаївської районної державної адміністрації на чолі з начальником 
Маргаритою Зубовою. Отримано домовленість про подальшу співпрацю та 
взаємодію . 

11 листопада 2016 року домовлено про співпрацю та підписано 
меморандум про співпрацю між Ніжинським місцевим центром з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги та Бобровицьким територіальним 
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).  

15 листопада 2016 року працівниками відділу "Срібнянське бюро 
правової допомоги" проведено зустріч та інформування працівників та 
підопічних Стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких 
пристарілих людей територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Срібнянської РДА с.Карпилівка  Срібнянського 
району.  

16 листопада 2016 року спеціалісти відділу «Прилуцьке бюро правової 
допомоги» провели робочу зустріч із начальником Терентій Л. М.  та 
працівниками Служби  у справах дітей Прилуцької районної державної 
адміністрації . За результатом зустрічі була отримана домовленість  про 
співпрацю та організацію  виїзного  консультаційного пункту. 

23 листопада 2016 року  з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
спеціалістами Борзнянського бюро правової допомоги відвідали  дитячий 
будинок сімейного типу у с. Носелівка, Борзнянського району.  

06 грудня 2016 року відповідно до укладеного меморандуму про 
співпрацю та  з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
найбільш незахищених верств населення працівниками  Бобровицького бюро 
правової допомоги у приміщенні територіального центру проведено 
інформаційно-консультаційну бесіду із соціальними працівниками, що 
працюються в сільській місцевості з одинокими пенсіонерами, людьми з 
обмеженими фізичними можливостями та іншими пільговими категоріями. 

12 грудня 2016 року було проведено  робочу зустрічі з метою досягнення 
домовленостей щодо подальшої співпраці з керівництвом Ічнянської 
районному центр соц. служб для сім’ї, дітей та молоді. 

14 грудня 2016 року у приміщенні стаціонарного територіального центру 
соціального обслуговування, який розміщений в с. Озеряни Варвинського 
району відбулася зустріч із директором територіального центру  Юрієм 
Булавою, завідувачем відділенням стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового перебування Галиною Шитель та медичним та обслуговуючим 
персоналом центру. Мета зустрічі: обговорення плану спільних заходів для 
надання правової допомоги особам, які перебувають у вищевказаній установі. 

15 грудня 2016 року на 
виконання Меморандуму  про 
співпрацю між Ніжинським місцевим 
центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та 
Управлінням праці соціального захисту 
Прилуцької районної державної 
адміністрації, підписаного 01 листопада 
2016 року, відбувся спільний виїзний 



захід за участю спеціалістів відділу Прилуцького бюро правової допомоги, 
заступника начальника відділу адресних соціальних виплат управління 
соціального захисту Прилуцької районної державної адміністрації Генби Юлії , 
завідувача Прилуцької районної державної нотаріальної контори Наталії 
Охріменко до Линовицької селищної ради. Проведена зустріч  із активом села, 
головою та секретарем, а також надано юридична допомога всім бажаючим. 

Однією із складових частин забезпечення та 
розширення  доступу мешканців територіальної 
громади до якісної безоплатної правової допомоги 
є налагодження ефективного діалогу та укладання  
Меморандумів про співпрацю з органами 
місцевого самоврядування, органами виконавчої 
влади, державними органами, громадськими 
організаціями та  ЗМІ. Так, працівниками 
Ніжинського МЦ за звітний період  підписано 9 
документів , з яких 5 меморандумів із органами 
місцевого самоврядування та державної влади 
(Управлінням соціального захисту населення 
Прилуцька РДА, Бобровицьким територіальним 
центром соціального обслуговування , 
Борзнянським районним центром зайнятості, 
Борзнянською районною центральною лікарнею, 
Комарівською загальноосвітньою школою-
інтернатом I-II ступенів); 2 меморандуми із 
громадськими організаціями (Прилуцькою 

міськрайонною громадською організацією “Право на захист”, Талалаївською 
громадською організацією Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтерналістів)); 2 меморандуми  із ЗМІ (радіоорганізацією «Варвинське районне 
радіомовлення» , Срібнянською районною газетою «Срібнянщина») 

 
Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.  
На виконання Плану Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернігівській  області на ІV квартал 2016 рік , а 
також з метою обміну досвідом   за окремими напрямками роботи працівників 
РЦ та МЦ відповідних структурних підрозділів проводилися  робочі  зустрічі 
для вдосконалення навичок, обговорення проблемних питань та шляхів їх 
вирішення. Окрім того протягом звітного періоду працівники системи БПД у 
Чернігівській області проводили спільні семінари  підвищення кваліфікації  з 
Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області, 
Чернігівським комітетом захисту прав людини, Громадською організацією 
«Юридична сотня» та іншими громадськими організаціями. 

Важливою сходинкою на шляху розбудови якісної системи безоплатної 
правової допомоги є співпраця управління юстиції та бюро правової допомоги, 
а також підвищення професійного рівня спеціалістів бюро. Саме тому  у ІV 
кварталі  2016 ріку  Головним територіальним управлінням юстиції у 



Чернігівській області спільно із Регіональним центром надання БВПД у 
Чернігівській області були проведені  семінари – стажування для 
новопризначених працівників бюро правової допомоги Чернігівської області: 
19-20 жовтня, 8-9 листопада, 24-25 листопада, 6 грудня.  Протягом навчання 
були висвітлені окремі питання антикорупційного законодавства, отримання 
посвідчення «Учасника бойових дій», порядку користування та розпорядження 
майном, що знаходиться у спільній частковій власності, функціонування 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо. По закінченню 
семінарів спеціалісти бюро правової допомоги та управління юстиції 
обговорювали  організаційні питання діяльності бюро та ділилися досвідом. 

 

 
 
25 жовтня 2016 року  семінар із вивчення питання «Захист прав шукачів 

притулку та біженців. Захід організований Чернігівським громадським 
комітетом захисту прав людини за сприяння Управління Верховного комісару 
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні в рамках реалізації проекту 
«Розвиток державної та недержавної систем надання безоплатної правової 
допомоги задля захисту прав нерегулярних мігрантів та шукачів притулку в 
Україні», що виконується за підтримки Канадського фонду підтримки місцевих 
ініціатив.  



 
   26 грудня 2016 року у м.Чернігів відбувся семінар для працівників 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги Чернігівської області на тему: "Актуальні питання надання 
безоплатної правової допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО, бойових 
дій та членам їх сімей". Захід проходить за підтримки Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області, 
громадської організації " Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини", громадської спілки " Мережа правового розвитку" та фінансового 
сприяння міжнародного фонду " Відродження". 

 

 
26 грудня 2016 року заступник начальника відділу організаційної роботи, 

юридичного забезпечення діяльності та інформації Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
Вероніка Рибак провела тренінг для працівників бюро по роботі зі ЗМІ та 
написанню статей.  



Окрім того, Веронікою Рибак протягом звітного періоду  були проведені  
виїзні наради – навчання інтегратора Ніжинського місцевого центру Олени 
Іванової. В ході спілкування були обговорені питання : взаємодії з ОМС; зміни 
у діяльності РЦ та МЦ у зв’язку із децентралізацією, першочергові кроки, точки 
доступу та ресурси для досягнення цілей при проведенні правопросвітницьких , 
інформаційно-роз’яснювальних заходів для громад та спільнот, можливі ризики 
та оцінка результатів. 

 
1.5. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 

їх функцій 
 

На виконання локального плану заходів Ніжинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги на ІV квартал 2016 року (з 
виконання Плану надання безоплатної правової допомоги на 2016 рік у 
Чернігівській області), а також з метою поширення інформації щодо реалізації 
права на безоплатну вторинну правову допомогу Ніжинським МЦ  вжитті 
наступні заходи.  

На підставі аналізу звернень громадян щодо надання безоплатної 
правової допомоги працівниками відділів розробили  інформаційно-
консультаційні матеріали для розповсюдження  серед громадян у вигляді 
роздаткового матеріалу,  де зібрані відповіді на типові питання: категорії 
населення на отримання БВПД,  контактну інформацію про центр та телефони 
гарячої лінії; підстави та порядок позбавлення батьківських прав; заповнення 
електронної декларації; прийняття спадщини, буклети  про субсидію . 

Протягом звітного періоду  працівниками  центру та бюро  активно  
залучали  партнерів, волонтерів  до  поширення  інформації про реалізацію 
права на безоплатну вторинну правову допомогу, а також підтримували  базу 
контактів , довідкової інформації  про організації, установи , партнерів в 
актуальному стані. Під час проведення зустрічей  із колективами  17 
партнерських організацій  працівники центру інформували присутніх про 
можливість вирішувати питання у правовий спосіб , а також закликали  до 
подальшого розповсюдження роздаткових матеріалів, методичних 
рекомендацій, брошур  серед мешканців своєї територіальної громади .  

Так, 05 жовтня 2016 року з метою підвищення рівня правової 
обізнаності населення та поширення  інформації про реалізацію права на 
безоплатну правову допомогу  головним спеціалістом відділу «Срібнянське 
бюро правової допомоги» Ніжинського місцевого центру Віталій Погибко 
провів  зустріч зі колективом Срібнянської центральної бібліотечної системи, а  
також  отримав домовленість про забезпечення роботи дистанційного пункту 
доступу до безоплатної правової допомоги. 

12 жовтня 2016 року представники відділу «Носівське бюро правової 
допомоги»  провели робочу зустріч із працівниками Носівського районного 
центру зайнятості . В ході зустрічі були  обговорені питання забезпечення та 
розширення доступу до безоплатної правової допомоги  мешканцям м. Носівки 



та Носівського району, отримано домовленість про співпрацю та взаємодію при 
організації спільних заходів.  

 
20 жовтня 2016 року з метою поширення інформації про систему 

безоплатної правової допомоги та забезпечення доступу до БПД  громадянам, 
відділу «Носівське бюро правової допомоги» зустрілися із головою 
ветеранської організації при Селищенській сільській раді Тамарою Адаменко, 
де під час спілкування пояснили порядок надання безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги, а також отримали домовленість про подальшу 
співпрацю та переадресацію до центру осіб, що потребують правової допомоги. 

21 жовтня 2016 року з метою поширення інформації про систему 
безоплатної правової допомоги та забезпечення доступу до БПД працівниками 
відділу «Борзнянське бюро правової допомоги»  проведено робочу зустріч з 
трудовим  колективом СТОВ «Доч-хліб» с. Велика Доч, де кожен отримав  
інформаційні буклети  із зазначенням контактних телефонів та адреси 
розміщення бюро. 

21 жовтня 2016 року з метою поширення інформації серед населення  
щодо реалізації права на безоплатну правову допомогу  начальник віділлу 
«Бахмацьке бюро правової допомоги» Максим Роговий  зустрівся із персоналом 
 Матіївського навчально-виховного  комплексу  « Лісова казка»,  де під час 
виступу розповів присутнім  про діяльність  бюро,  його завдання, а також 
залишив бажаючим  інформаційні буклети  із зазначенням контактних 
телефонів та адреси розміщення бюро. 

27 жовтня 2016 року працівниками  відділу «Талалаївське бюро 
правової допомоги»  проведено робочу зустріч із колективом ФАПу 
(фельдшерско-акушерский пункт), де присутні дізналися про основні  завдання 
та функції  бюро, а також суб’єктами отримання безоплатної вторинної 
правової  допомоги. 

28 жовтня 2016 року працівниками відділу “Борзнянського  бюро 
правової допомоги” та головним спеціалістом РВ ДРАЦС Алла Радченко 
проведено робочу зустріч та  консультування  трудового колективу акушерсько 
- генікологічного відділення Борзнянської центральної районної лікарні. 

31 жовтня 2016 року  працівники  відділу «Талалаївське бюро правової 
допомоги»   провели робочу зустріч з трудовими колективами Народного 
музею історії с. Березівка та Березівської загальноосвітньої школи I-
III  ступенів, де  в ході бесіди проінформували  про поняття безоплатної 



вторинної правової допомоги, зазначивши, хто має на неї право, та порядок її 
отримання. Інформаційні матеріали з адресою та контактними телефонами 
гарячої лінії, центру та бюро залишили для подальшого розповсюдження у 
доступних для відвідувачів місцях. 

03 листопада 2016 року  з метою популяризації  системи безоплатної 
правової допомоги та залучення  партнерів до розповсюдження інформації про 
реалізацію права на безоплатну вторинну правову допомогу  представники 
Ніжинського місцевого центру з надання БВПД зустрілися із колективами 
Ніжинського наркологічного  диспансера та Ніжинського психоневралогічного 
диспансера . 

 
17 листопада 2016 року з метою забезпечення отримання БВПД 

особами, які звертаються або знаходяться на обліку в Бахмацькому районному 
центрі зайнятості, відділом «Бахмацьке бюро правової допомоги» була 
проведена зустріч із працівниками центру зайнятості. Окрім того, обговорені 
питання подальшої співпраці та поширення інформації  про роботу 
Бахмацького бюро із фахівцем профорієнтації Бахмацького районного центру 
зайнятості Оленою Нирковською.  

18 листопада 2016 року з метою підвищення рівня правової обізнаності 
населення та поширення  інформації про реалізацію права на безоплатну 
правову допомогу спеціалісти відділу «Борзнянське бюро правової допомоги»  
провели зустріч із колективом Районного  будинку дитячої та юнацької 
творчості.  

30 листопада 2016 року з метою забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги для населення, що проживає у сільській місцевості 
працівники відділу «Талалаївське бюро правової допомоги» провели  зустріч  із 
колективами Староталалаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів та 
Староталалаївської шкільної та сільської бібліотек . Освітян закликали 
залучитися до підвищення рівня правової обізнаності територіальної громади. 



 
31 листопала.2016 року відділом “Талалаївське бюро правової 

допомоги” до співпраці було залучено голову Талалаївського районного 
Благодійного фонду “Прогрес” Олександра Смалька. 

01 грудня 2016 року забезпечення доступу до БПД населенню 
Бобровицького району  в автобусах  місцевого АТП, які здійснюють 
перевезення пасажирів на маршрутах міського та районного значення , 
отримана домовленість із керівництвом та розміщені інформаційні оголошення 
про безоплатні юридичні послуги, які надає  відділ «Бобровицьке бюро 
правової допомоги» із зазначенням адреси та контактних телефонів бюро. 

08 грудня 2016  з метою поширення  інформації про реалізацію права на 
безоплатну вторинну правову допомогу працівники відділу «Талалаївське бюро 
правової допомоги» виступили на загальних батьківських зборах на тему: “Мої 
права, дорослий, знай,їх шануй та захищай!”, що відбувся у Талалаївському 
дошкільному навчальному закладі “Сонечко”. Присутні: батьки дітей, колектив 
закладу, методист ДНЗ Товкач А.М. Під час спілкування з батьками були 
обговорені питання захисту права дітей та обов'язки батьків. 

 
12 грудня 2016 року працівниками Бобровицького бюро проведена 

зустріч ті отримана домовленість про подальшу співпрацю із представниками 
Громадської організації «Народний контроль та правозахист»  



16 грудня 2016 року працівниками Варвинського бюро залучено до 
співпраці директора IT-service Дирявко Олександра Миколайовича 

 
Невід’ємною частиною діяльності центру є організація доступу до 

електронних сервісів Міністерства юстиції України для громадян, а також 
можливість здійснення у місцевих центрах державної реєстрації та внесення змін у 
відомості громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи. 

 Відтепер, у Ніжинському місцевому центрі та бюро правової допомоги  
облаштовані точки  доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України, 
де кожен бажаючий  може  скористатися цією послугою та отримати консультацію.  
У місцях доступних для відвідувачів у 
приміщенні  центру та бюро  
розміщенні  інформаційні матеріали 
для  користування кабінетом 
електронних сервісів, матеріали  про 
веб-портал  у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану, 
контакти місцевих центрів та центрів 
надання адміністративних послуг, 
методичні підказки для 
адміністраторів ЦНАП, підказки для 
заявників для внесення змін у статутні 
документи.  

За ІV квартал 2016 року у Ніжинському місцевому центрі та бюро правової 
допомоги кабінетом електронних сервісів  Міністерства юстиції України 
скористалось 15 осіб. З них 5 осіб звернулись за отриманням безкоштовного запиту 
з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 
громадських формувань, 9 осіб скористалися  Єдиним державним реєстром судових 
рішень, 1 особа ознайомилась з переліком послуг Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. 

Звернення щодо реєстрації громадських формувань до Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги не 
надходили. 

 
1.6. Взаємодія із засобами масової інформації 

На виконання локального плану заходів Ніжинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги на ІV квартал 2016 року (з 
виконання Плану надання безоплатної правової допомоги на 2016 рік у 
Чернігівській області), а також для залучення засобів масової інформації до 
популяризації та поширення  інформації про систему безоплатної правової 
допомоги, про роботу Ніжинського МЦ та бюро правової допомоги були вжитті  
наступні заходи. 

З метою ознайомлення ЗМІ та мешканців територіальних громад, що 
підпадають під юрисдикцію Ніжинського місцевого центру , із системою БПД, 
роботою центру та бюро підготовлено та поширено  інформаційні матеріали 



правового характеру  з питань реалізації і захисту прав людини  на офіційній 
сторінці Ніжинського МЦ,  веб-сторінках організацій партнерів,  електронних  
та друкованих ЗМІ у кількості 64 публікації , з яких у друкованих ЗМІ  - 18 
статей, електронних ЗМІ  - 46 статей. Протягом ІV кварталу 2016 року  
підготовлені та розміщені в рубриках районних ЗМІ  5 статей, присвячених 
висвітленню юридичних питань, прикладів успішного надання правової  
допомоги адвокатами за дорученнями місцевих  центрів з надання БВПД . 

З метою проведення  інформаційно-роз’яснювальної компанії  та 
поширення  інформації правового характеру  у ЗМІ  працівники центру  
протягом звітного періоду  було проведено 6 зустрічей  із головними 
редакторами газет, телерадіокомпаній, інтернет видань. 

10 жовтня 2016 року проведено робочу зустріч з директором 
радіоорганізації «Варвинське районне радіомовлення» Смерик Я. В. з питання 
взаємодії та співпраці по підвищенню рівня правової інформованості громадян і 
трудових колективів. Під час зустрічі підписано меморандум про співпрацю 
для узгодженості дій та поширення усіма доступними засобами інформації про 
права громадян. А також директором ПТРК «Оріон» Пузік Я. А 

22 листопада 2016 року проведена зустріч із заступником редактора 
газети «Вісті Борзнянщини» Москаленко М.А. отримана домовленість про 
співпрацю. 

14 грудня 2016 року з метою проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення, що проживає у сільській місцевості 
Срібнянського району заступник начальника відділу «Срібнянське бюро 
правової допомоги» Ніжинського місцевого центру Дмитро Вовчук провів 
робочу зустріч із редактором районної газети «Срібнянщина» Сергієм Бебиком 
. За результатом зустрічі підписано Меморандум про співпрацю. 

 
16 грудня 2016 року проведена робоча зустріч  та отримана 

домовленість про співпрацю із координатором  інтернет сайту «Носівщина» 
Сердюком О.В. 

 
29 грудня 2016 року в редакції Талалаївської районної газети "Трибуна 

хлібороба" відбулася робоча зустріч  редактора газети Олександри Гострої з 



начальником відділу "Талалаївське бюро правової допомоги" Яною 
Мудревською. В ході зустрічі були обговорені питання подальшої співпраці, на 
підставі підписаного Меморандуму про співпрацю,  та досягнуто домовленість 
щодо подальшого оприлюднення оголошень та публікацій із інформацією 
правового характеру та контактами гарячої лінії, місцевих центрів та бюро 
правової допомоги. 

Організовані виступи на радіо , телебаченні виступи працівників. 
09 грудня 2016 року відбувся Всеукраїнський урок «Права людини» на 

базі Яблунівської школи інтернат І-ІІІ ступенів із залученням КП «ТБ 
«Прилуки». В уроці взяли участь 94 учні 10-11 класів із 6 шкіл Прилуцького 
району (Дубовогаївської,  Линовицької, Сергіївської, Сухополов’янської, 
Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Яблунівської школи – інтернат І-ІІІ ст.).  Урок 
проходив за участю 5 вчителів правознавства Прилуцького району та 
заступника начальника Прилуцького бюро правової допомоги» Віктора 
Данілевського . 

Організовано виступ в ефірі радіоорганізації «Варвинське районне 
радіомовлення» на тему підсумок роботи Варвинського БПД за 2016рік. 
Перспективи розвитку на 2017 рік та взаємодії з ОМС, підприємствами, 
установами та організаціями Варвинського району. 

Підготовлена інформація про роботу центру, а також матеріали 
правового характеру для  розповсюдження з метою правопросвітництва у 
громадах : пам’ятка про надання БВПД психічно-хворим особам 
;клієнтоорієнтованість, як основний пріоритет в діяльності БПД ; прийняття 
спадщини ; заповнення електронної декларації. 

Працівники Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомоги 
взяти участь у прес-конференціях партнерів. 

25 жовтня 2016 року в Чернігові відбувся тренінг «Міжнародні та 
національні стандарти захисту прав шукачів притулку та біженців в Україні»  
для представників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
та адвокатів Чернігівської області.  Учасники тренінгу змогли в повній мірі 
ознайомитися: з Пілотною ініціативою моніторингу реадмісії в Україні та її 
реалізацією; міжнародними та національними правовими 
механізмами; процедурами захисту в реалізації угоди про реадмісію ЄС-
Україна: доступ до національних процедур надання притулку в Україні; 
практикою Європейського суду з прав людини по розгляду справ шукачів 
притулку. Тренінг організований Чернігівським громадським комітетом захисту 
прав людини за сприяння Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в Чернігівській області в рамках реалізації 
проекту «Розвиток державної та недержавної систем надання безоплатної 
правової допомоги задля захисту прав нерегулярних мігрантів та шукачів 
притулку в Україні», що виконується за підтримки Канадського фонду 
підтримки місцевих ініціатив. 



 

26 грудня 2016 року у м.Чернігів відбувся семінар для працівників 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги Чернігівської області на тему: "Актуальні питання надання 
безоплатної правової допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО, бойових 
дій та членам їх сімей".  Захід проходить за підтримки Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області, 
громадської організації " Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини", громадської спілки " Мережа правового розвитку" та фінансового 
сприяння міжнародного фонду " Відродження".  

 

 

З метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості 
населення працівники Ніжинського місцевого центру та бюро провели  31 



правопросвітницький захід , серед яких тематичні семінари, лекції в установах, 
організаціях, навчальних закладах регіону. 

07 жовтня 2016 року відповідно до плану заходів присвячених Дню 
юриста працівники Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  провели 
для учнів Ніжинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 
профорієнтаційну бесіду  « Юрист - моя майбутня професія» та  вікторину 
«Знай свої права». 

07 жовтня 2016 року працівники відділу «Ічнянське бюро правової 
допомоги» провели зустріч із студентами Ічнянського Аграрного ліцею, захід 
був присвячений Тижню права та Дня юриста.  

 
10 жовтня 2016 головний спеціаліст відділу «Борзнянське бюро 

правової допомоги» Віталій Дорошенко провів виховну годину з учнями 
Борзнянської школи-інтернат на тему «Права дитини». Розповів учням про 
роботу бюро, права та обов’язки дітей , про можливість отримати  правову 
допомогу при вирішенні життєвих питань.  

11 жовтня 2016 року  головним спеціалістом відділу «Борзнянське 
бюро правової допомоги»  Віталієм Дорошенко проведена виховна година для 
учнів 9-11 класів Шаповалівської  ЗОШ на тему «Права дитини». А також 
проведено інформування педагогічного колективу про роботу бюро та зміни в 
пенсійному законодавстві що до виходу на пенсію за вислугою років. 

13 жовтня 2016 року головний спеціаліст відділу «Срібнянське бюро 
правової  допомоги»  Ніжинського місцевого центр з надання БВПД  Віталій 
Погибко взяв участь у проведенні уроку патріотичного виховання для учнів 10-
А  класу Срібнянської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів, що був 
приурочений до свята Дня захисника України та Дня українського козацтва. 



 

13 жовтня 2016 року  головним спеціалістом відділу «Борзнянське 
бюро правової допомоги» Віталієм Дорошенко проведено спільний  семінар  з 
Борзнянським  РЦЗ для учасників АТО щодо пільг та гарантій їх соціального 
захисту. 

13 жовтня 2016 року головним спеціалістом відділу «Бобровицьке бюро 
правової допомоги» Аліною Улезько розроблена  та представлена презентація 
на тему "Права та обов'язки дитини" для учнями старших класів Бобровицької 
школи №1. 

 
 
14 листопада 2016 року головним спеціалістом відділу «Прилуцьке 

бюро правової допомоги» Аня  Кузьменко  спільно із старшим інспектором 
Прилуцького міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції 
Біловською Т.С. провели  правоосвітню роботу серед умовно засуджених. 
Працівник бюро надала роз’яснення основних завдань та функцій  бюро 
правової допомоги.  

15 листопада 2016 року працівниками відду "Срібнянське бюро 
правової допомоги" в рамках тижня правових знань проведено робочу зустріч із 
учнями 10 класів Срібнянської  ЗОШ І-ІІІ ступенів. 



У період з 01 — 09 грудня 2016 року на виконання  Плану заходів до 
Всеукраїнського тижня права працівники Ніжинського МЦ та бюро 
організували та провели  22 тематичних заходи  інформаційного, освітнього та 
виховного характеру у навчальних закладах Бахмацького, Бобровицького, 
Борзнянського, Варвинського, Ічнянського, Ніжинського, Носівського, 
Прилуцького, Срібнянського, Талалаївського районів, а також м.Ніжин та 
м.Прилуки. 

 

 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За період з 01.10.2016 по 31.12.2016 року місцевим центром з надання 
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1970 звернень клієнтів, 1895 особам було 
надано правову консультацію, 74 осіб написали письмову заяву про надання 
БВПД. 1-го клієнта було скеровано до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги було прийнято 73 рішення про надання БВПД та надано 73  
доручення адвокатам. По 5 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 139 128 11 0 

2 Відділ «Носівське БПД» 173 170 3 0 

3 Відділ «Талалаївське БПД» 318 304 14 0 

4 Відділ «Бобровицьке БПД» 162 161 0 1 

5 Відділ Бахмацьке БПД 300 291 9 0 

6 Відділ Борзнянське БПД 176 167 9 0 

7 Відділ Варвинське БПД 168 167 1 0 

8 Відділ Срібнянське БПД 197 188 9 0 

9 Відділ Ічнянське БПД 102 99 3 0 

10 Відділ Прилуцьке БПД 235 220 15 0 

 Разом по МЦ 1970 1895 74 1 

 
У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 380 (19%), спадкового 259 (14%), сімейного 205 
(11%),земельного 180 (10%),іншого цивільного права 179 (9%), договірного 151 
(8%),з питань виконання судових рішень 138 (7%), з інших питань 137 (7%), 
трудового 122(6,2%), житлового 110 (5,6%), адміністративного 63 (3,2%),та з 
неправових питань 46 (2%). 
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За ІІІ квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД 

звернулось 902 жінки та 596 чоловіків. 
 
 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за статтю. 

 

596
40% 902

60%

жінки

чоловіки

 
 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за 4 квартал 2016 року звернулись 
громадяни віком до 18 років – 2; від 18 до 35 років – 375, від 35 до 60 років – 
760, понад 60 років – 361 особи.  

 
 



Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
за віком. 
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Щодо клієнтів, яким була надана безоплатно вторинна правова допомога, 
то за звітний період найбільше позитивних рішень було прийнято по 
малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий 
суми прожиткового мінімуму) 30 (41%), інвалідам 29 (40%) та ветеранам війни 
12 (17%) 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 IV 

квартал 2016 року було: 
• здійснено 46 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 6 

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 147 осіб, в тому числі 120 осіб 
звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 27 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 252 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. 

 
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: 

49/120 6/27 20 31 15 

2. Відділ «Носівське 
БПД» 

3/3 0 0 3 5 

3. Відділ «Талалаївське 
БПД» 

6/27 0 3 4 5 

4. Відділ «Бобровицьке 
БПД» 

6/5 1/2 4 3 3 

5. Відділ Бахмацьке БПД 4/20 0 1 1 0 

6. Відділ Борзнянське 
БПД 7/11 3/9  5 4 0 

7. Відділ Варвинське 
БПД 5/10 0 2 1 1 

8. Відділ Срібнянське 
БПД 2/12 1/15 1 5 0 

9. Відділ Ічнянське БПД 3/5 0 1 2 0 

10. Відділ Прилуцьке 
БПД 6/14 0 3 6 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, 20, 25 жовтня адвокати що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Івашко В.В., Фаста Є.М., Котенок А.П., Яременко М.М., 8, 24 листопада Самойленко М.Д., Кухта В.Б., Котенок А.П., Фаста Є.М., К...
	- 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...

