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

дання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
на 2018 рік за у IV кварталі 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окре-

мим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 

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

[1.3] Децентралізація системи БПД 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпе-

чення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окре-

мим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових мо-
жливостей територіальних громад 

Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 
спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; зміс-
ту основних реформ, що проводяться Урядом України 

 
З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, насам-
перед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах 
територіальної юрисдикції МЦ та формування, відповідно, «карти правових пот-
реб» відділами Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомоги систе-
матично проводиться узагальнення правових питань, з якими звертаються клієн-
ти. 

З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобі-
гання безробіттю та на виконання Меморандуму про співпрацю між Координа-
ційним центром з надання правової допомоги та Державною службою зайнятості,  
працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомоги у район-
них та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Бобровицького, Срібнян-
ського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцького, Носівського, 
Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  20 правопросвітницьких захо-
дів,  а саме: 
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02.10.2018р  проведений  семінар «Легальна зайнятість» для осіб, що перебу-
вають на обліку у Носівському районному центрі зайнятості; 

11.10.2018р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі проведено 
семінар з нагоди дня захисника України; 

 
25.10.2018р проведений семінардля осіб, що перебувають на обліку  у  Прилу-

цькому міськрайонному центрі  зайнятості на тему «Легальна зайнятість»; 
30.10.2018р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку  у  Варвин-

ському районному центрі зайнятості  на тему: «Легальна зайнятість. Переваги 
офіційного працевлаштування. Порядок прийняття на роботу»; 

29.10.2018р. проведено семінар для молоді, що перебуває  на обліку у Ічнянсь-
кому районному центрі зайнятості на тему: « Легальна зайнятість »; 

05.11.2018 р. проведено семінар  для осіб, що перебувають на обліку  у Бобро-
вицькому районному центрі зайнятості на  тему  «Оскарження заповіту в Украї-
ні»; 

08.11.2018р.  проведено семінардля осіб, що перебувають на обліку у Прилуць-
кому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Легальна зайнятість»; 

02.11.2018р. в Носівському районному центрі зайнятості пройшов семінар «Ле-
гальна зайнятість»; 

14.11.2018р.проведено семінардля осіб, що перебувають на облікуу відділі 
сприяння зайнятості в Талалаївському районі проведено семінар «Жінка на ринку 
праці»; 

15.11.2018р. проведено семінардля осіб, 
що перебувають на обліку у Прилуцькому 
міськрайонному центрі зайнятості на тему « 
Легальна зайнятість»; 

28.11.2018р.  проведено семінардля осіб, 
що перебувають на обліку у Варвинському 
районному центрі зайнятості  «Легальна за-
йнятість: переваги офіційного працевлашту-
вання»; 

28.11.2018р. участь  у проведені  Дня від-
критих дверей та Ярмарку вакансій для осіб 
з інвалідністю, що перебувають на обліку у Ніжинській філії обласного центру 
зайнятості;  

29.11.2018р. проведено семінардля осіб з інвалідністю, що перебувають на об-
ліку у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського район-
ного центру зайнятості; 

03.12.2018р. участь у тематичному семінарі для осіб з інвалідністю , що перебу-
вають на обліку у Носівському районному центру зайнятості; 

10.12.2018р. проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку у Прилуць-
кому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Твої права – твій захист: право-
ві орієнтири для кожної людини»; 



12.12.2018р. проведено семінардля осіб, що перебувають на обліку у Прилуць-
кому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Твої права – твій захист: право-
ві орієнтири для кожної людини»; 

14.12.2018р.проведено семінардля осіб, що перебувають на обліку у Прилуць-
кому міськрайонному центрі зайнятості на тему «Твої права – твій захист: правові 
орієнтири для кожної людини»; 

20.12.2018р. проведено семінардля осіб, що перебувають на обліку у Прилуць-
кому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Легальна зайнятість»; 

 
19.12.2018р. проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку у відді-

лі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського районного центру 
зайнятості на тему «Легальна зайнятість»; 

27.12.2018р. проведено семінардля осіб, що перебувають на обліку у Прилуць-
кому міськрайонному центрі зайнятості на тему « Легальна зайнятість ». 

 
Протягом звітного періоду з метою запобігання випадкам домашнього насильс-

тва працівниками Ніжинського МЦ проведено 3  правопросвітницьких заходи:  
 
04.12.2018р. відбувся інформаційно-просвітницький захід для учнів  Борзнян-

ської  ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Х.Алчевської в рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти 
насильства". Діти переглянули фільм про права людини, дізнались про свої права, 
обов'язки та відповідальність з точки зору закону, а також взяли участь у флеш-
мобі "Ми проти насильства"; 

11.12.2018р. участь у семінарі  «Організація виховної роботи закладу щодо за-
безпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства»для заступників дирек-
торів з виховної роботи, педагогів-організаторів, практичних психологів та соціа-
льних педагогів Ніжинського району. 

21.12.2018 р. у Бобровицькій загальноосвітній школі I-III ступенів №1 для учнів 
8 класів проведений  правовий урок  «Булінг, основні причини, наслідки булінгу». 

 
Окрім того, з метою проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

запобігання дискримінації, проведено 3 заходи: 
 
11.10.2018р. на виконання Меморандуму про співпрацю між Адміністрацією 

Державної кримінально-виконавчої служби України, Державною установою 
«Центр пробації» та Координаційним центром з надання правової допомоги про-
ведено нараду  щодо обговорення напрямів співпраці для надання безоплатної 
правової допомоги особам,що перебувають на обліку в секторі пробації у м. Ні-
жині; 

22.11.2018р.  проведена  виховна  година  на тему : «Як не стати жертвою 
домашнього насильства»  та «Ми – проти дискримінації»  в приміщенні 
Носівського НВК №3  для учнів 9-11-х класів.; 



27.12.2018р. участь у засіданні  круглого столу  
за участі представників органу опіки та піклування 
Борзнянської райдержадміністрації і районного 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
щодо стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини гово-
рили у Борзнянському районі. 

 
Також  проведено 5 правопросвітницьких заходи, що спрямовані на запобігання 

злочинності: 
 
01.10.2018р.  проведена спільна нарада  із працівниками Куликівського район-

ного сектору філії Державної установи «Центр пробації» щодо подальшої спів-
праці; 

 
02.10.2018 року проведена  робоча зустріч в межах з проекту «Я маю право» із 

начальником Носівського РС філії Державної установи "Центр пробації" в Черні-
гівській області майором внутрішньої служби Андрієм Макеєнком; 

04.10.2018 робоча зустріч з завідувачем Талалаївского районного сектору з пи-
тань пробації Юлією Карпенко; 

08.10.2018 р. проведено зустріч з начальником Бобровицького РС філії Держав-
ної установи «Центр пробації» в Чернігівській області Приходько Т. В. Підписано 
меморандум про співпрацю; 

11.10.2018р. проведена зустріч із Олександром Сонцем, керівником Ніжинсько-
го міськрайонного відділу  філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігів-
ській області, підписано меморандум про співпрацю. 

 
Протягом VI кварталу 2018 року було проведено 15 правопросвітницьких захо-

дів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у 
сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення: 

 
03.10.2018 р. спільно із працівниками Носівського районного відділу  ДВС та 

ДРАЦС проведена нарада щодо обговорення змін, які набрали чинності 
28.08.2018, про посилення відповідальності до боржників по сплаті аліментів; 

10.10.2018р. проведена робоча зустріч  із працівниками  Прилуцького міськра-
йонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану щодо проблем отри-
мання свідоцтв про народження представниками ромської національної меншини; 

16.10.2018р. проведена нарада для працівників Бобровицького центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді. Тема виступу: «Які пільги передбачені для 
учасників бойових дій?»; 

24.10.2018р. проведена нарада для працівників Служби  у справах дітей Бобро-
вицької райдержадміністрації на тему «Новий порядок призначення субсидій»; 



02.11.2018 року  проведена зустріч із  колективом  КВП « Комунальник»  щодо 
стягнення заборгованості по аліментах у м. Бахмач; 

30.10.2018р. проведено робочу зустрічіз працівниками управління соціального 
захисту населення Ічнянської районної державної адміністрації  щодо обговорен-
ня змін у законодавстві , результатів роботи та  напрацювання нових підходів до 
надання БПД; 

07.11.2018р. до  Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  на оглядову 
практику завітали   студенти факультету психології та соціальної роботи Ніжин-
ського  державного  університету імені Миколи Гоголя; 

05.11.2018р. відбулася зустріч  із з підобліковими  Прилуцького міськрайонного 
відділу філії Державної установи «Центр пробації»  щодо офіційного працевлаш-
тування; 

14.11.2018р. проведено робочу зустріч з працівниками Ічнянського районного 
центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді для обговорення результатів 
роботи та  напрацювання нових підходів до надання БПД; 

21.11.2018 року проведено зустріч  із колективом служби у справах дітей  Бах-
мацької РДА щодо процедури позбавлення батьківських прав, захисту прав дити-
ни з боку держави ; 

29.11.2018р. проведено робочу зустріч  із працівниками відділу освіти Ічнянсь-
кої районної державної адміністрації для обговорення результатів роботи та  на-
працювання нових підходів; 

30.11.2018р. проведена зустріч із колективом Дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко» с. Українське  Талалаївського р-ну  щодо основних напрямів співпраці 
з  бюро правової допомоги; 

30.11.2018р.  проведено захід з профілактики ВІЛ/СНІДу  у Носівському ра-
йонному секторі  філії Державної установи  «Центр пробації» в Чернігівській об-
ласті; 

17.12.2018р. проведено робочу зустрічіз працівниками комунального закладу 
«Інклюзивно - ресурсного центру Ічнянської 
районної ради Чернігівської області» для 
обговорення та  напрацювання нових підхо-
дів до надання БПД; 

26.12.2018р. проведена нарада спільно  із 
представниками районних  відділів  
державної виконавчої служби,  державної 
реєстрації актів цивільного стану та 
районної державної нотаріальної контори 
Носівського району. 

 
Проведено 4 правопросвітницьких семінари із найактуальніших питань життя 

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



 
23.10.2018р. в межах  загальнонаціонального проекту  «Я маю право!» спільно 

із представниками  Управління праці та соціального захисту населення взяли 
участь у  семінарі «Комунальна субсидія: ключові питання» для працівників  Ні-
жинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей  Чернігівської обла-
дміністрації; 

12.12.2018р. проведений  семінар «Права людини та громадянина України», 
«Новації у сфері державної реєстрації актів цивільного», «Профілактика правопо-
рушень серед неповнолітніх»із жіночим клубом « Світлиця» у м. Срібне; 

12.12.2018р. проведений  семінар «Права людини та громадянина України», 
«Новації у сфері державної реєстрації актів цивільного» із  працівниками  Управ-
ління державної казначейської служби України в Срібнянському районі; 

13.12.2018р. проведений  семінар “Права людини та громадянина”, що відбувся 
в Талалаївській районній центральній бібліотеці. 

 
Окрім того, за окремім графіком Мін’юсту в межах реалізації проекту «Я маю 

право!» проведені спільні інформаційно-просвітницьких заходи серед населення, 
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів на правову тематику від-
повідно до інтересів цільової аудиторії, опитування та заміри громадської думки. 
Протягом звітного періоду в опитуванні взяли участь 132 особи. 

 
Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів на-

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

 
Для забезпечення розвитку  мережі партнерів та незалежних провайдерів 

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

Організована робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм 
надання БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських 
організацій відповідного профілю.  16.11.2018р.  працівники МЦ взяли участь у 
засіданні міжнародного круглого столу «Територія партнерства, Університет тре-
тього віку в Україні та Польщі», що відбувся уТериторіального центру соціально-
го обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради , як пар-
тнери та учасники проекту. 

Так, органам місцевого самоврядування була надана правова допомога (3 
заходи) щодо створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийн-
яття відповідних місцевих програм та проведення конкурсу: 

 



24.10.2018 р.  проведена робоча зустріч з працівниками Варвинської райдержа-
дміністрації щодо  співпраці в наданні правової допомоги жителям Варвинського 
району та забезпечення  реалізації  всеукраїнського проекту «Я маю право»; 

24.10.2018 р . надано  методичні рекомендації   Болотницькому сільському го-
лові Талалаївського р-ну  Анатолію Рудьку  щодо надання БППД,  реалізації гро-
мадянами права власності на земельні ділянки та порядку зняття з реєстрації; 

31.10.2018р.  участь у розширеному засіданні Колегії відділу освіти Ніжинської 
райдержадміністрації  щодо обговорення Порядку взаємодії у сфері протидії на-
сильству. 

 
З метою надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування 

щодо залучення ними міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з 
метою отримання фінансової підтримки надавачів БПД  , 14.11.2018р. на вико-
нання  підписаного  Меморандуму про співпрацю  із Чернігівським регіональним 
відділенням Асоціацією міст України працівники  Ніжинського МЦ взяли участь 
у навчальному візиті  представників органів місцевого самоврядування до м. Ні-
жина. Захід відбувся в межах проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого 
самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за пі-
дтримки USAID. 

Невід’ємною складовою розвитку мережі партнерів є організація та участь у 
спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах) за 
участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, уста-
нов та організацій, що відбулися у Носівському, Ніжинському, Бобровицькому, 
Прилуцькому, Талалаївському  районах (7 заходів): 

 
19.10. 2018 року працівники Носівського бюро правової допомоги взяли  участь 

в круглому столі в місті Чернігові на тему : «Досягнення позитивних змін у місце-
вій політиці заради покращення практики щодо захисту прав людини»; 

14.11.2018р. участь у навчальному семіна-
рі«Організація роботи первинної медико-
санітарної допомоги» для  представників ор-
ганів місцевого самоврядування у м. Ніжині; 

27.11.2018р участь у засіданні за круглим 
столом «Досвід реалізації політики протидії 
домашньому насильству у місті Ніжині», що 
відбувся у малій залі виконавчого комітету 
Ніжинської міської ради; 

10.12.2018р. участь у засіданні   круглого столу за участі  представників Сріб-
нянської РДА відділу у справах дітей, відділу освіти, сім’ї і спорту, працівників 
правоохоронних органів, правозахисних організацій, бюро правової допомоги 
щодо порядку  взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; 



11.12.2018р.  участь у   засіданні   круглого столудля працівників органів місце-
вого самоврядування на базі Бобровицької ОТГ щодо питання дотримання прав 
громадян при об'єднанні територіальних громад; 

13.12.2018р. зустріч із працівниками з  Прилуцького міськрайонного відділу 
державної виконавчої служби щодо налагодження співпраці, а також обговорили 
функції та роль державного виконавця в суспільстві; 

11.12.2018р. проведено лекційне заняття  «Знай свої права»  для суб’єктів про-
бації та громадян, які проходять реабілітацію за участі  представників юридично-
го відділу райдержадміністрації , поліції , уповноважених органів з питань проба-
ції, бюро правової допомоги , а також  пастора реабілітаційного центру «Спасін-
ня-Талалаївка». 

 
За ІV квартал 2018 року працівниками Ніжинського МЦ з надання БВПД 

проведено 16  робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню резуль-
татів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових 
стейкхолдерів, а також в межах загальнонаціонального проекту «Я маю право!»: 

 
01.10.2018р. проведено робочу зустріч  із голо-

вою Веприцької сільської ради Мурадовою О.В. 
Бобровицького району щодо налагодження спів-
праці;. 

02.10.2018р. проведено  зустріч із колективом 
Ічнянського районного  відділу ДВС ГТУЮ щодо 
питань реалізації і захисту прав людини ; 

01.10.2018р. відбулася робоча зустріч із нача-
льником Талалаївського відділу ДРАЦС Голов-
ного територіального управління юстиції у Чернігівській області Наталією Ковган 
щодо подальшої співпраці в межах проекту «Я маю право»; 

16.10.2018р. відбулася робоча зустріч з працівниками сектору пробації в Бах-
мацькому районі щодо зміни до ЗУ « Про безоплатну допомогу» та реалізації про-
екту « Я маю право!»; 

18.10.2018р. проведено зустріч з головою громадської організації Чорнобильців 
Дахном В. С. у м. Бахмач щодо подальшої  співпраці;06.11.2018р. проведено ро-
бочу зустріч з начальником Варвинського відділу «Центр пробації» Троян А. О.; 

09.11. 2018 р. директор Ніжинського місцевого центру 
з надання БВПД Володимир Бригинець  провів робочу 
зустріч із заступником  голови Ніжинської райдержадмі-
ністрації з гуманітарних, соціальних та політико-
правових питань Оксаною Мелашенко;  

16.11.2018р. проведено зустріч зі старостою Кобиж-
чанської сільської ради Бобровицького р-ну  Поддубним В. М. щодо подальшої  
співпраці; 



21.11.2018р. проведено робочу зустріч із спеціалістом Державного підприємст-
ва «Чернігівський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» у м. 
Ічня для обговорення змін чинного законодавства у сфері земельних відносин; 

27.11.2018 р.  проведена зустріч  із працівниками Носівського районного секто-
ру з питань пробації щодо подальшої  співпраці; 

30.11.2018р. проведена робоча зустріч з Українським сільським головою Тала-
лаївського р-ну Ларисою Лисенко щодо подальшої співпраці; 

11.12.2018р. проведено зустріч із Бахмацьким відділом пробації на тему « Тиж-
день права в Україні – права і свободи людини і громадянина»; 

14.12.2018р. проведена зустріч із працівниками відділу Прилуцького відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану тема: «Ромська національна менши-
на»; 

17.12.2018р.відбулася  робоча зустріч із працівниками  Прилуцького районного 
центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему: «Психологія агресив-
ної поведінки  дітей молодшого шкільного віку»; 

14.12.2018р. відбулася робоча зустріч із начальником Бобровицького районного 
сектору Приходько Т. В., психологом Бобровицьким районним центром  соціаль-
них служб для сім'ї, дітей та молоді Бичек А. О. та  старшим інспектором ювена-
льної превенції сектору превенції Литвиненко С. М. 

27.12.2018р.  зустріч  із головним бухгалтером ТОВ «Україна» Галиною Грицик 
у Талалаївському районі щодо співпраці. 

 
Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комуніка-

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

 
Невід’ємною частиною діяльності Ніжинського МЦ та бюро правової допо-

моги є проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для 
різних категорій населення.  

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 
в установах виконання покарань з найбільш актуальних правових питань вказаної 
категорії, 10.10.2018 року підписано Меморандум про співпрацю із Державною 
установою «Прилуцька виховна колонія». 

Так, для осіб, які належать до основних со-
ціальних і демографічних груп населення, інва-
лідів, пенсіонерів, 03.12.2018р. проведений інфо-
рмаційно-роз’яснювальний захід  з правової осві-
ти  для людей з інвалідністю  у Бобровицькому 
районному центрі зайнятості на тему «Пільги по 
інвалідності: які виплати можуть отримати укра-
їнці». 

Окрім того, 25.10.2018р з метою проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних для дітей-сиріт, дітей, позбавлені батьківсь-



кого піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, 
які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів,  в межах  правоп-
росвітницького  проекту  «Я маю право!»  до  Ніжинського місцевого центру з 
надання БВПД  на екскурсію  завітали  вихованці  Ніжинського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей Чернігівської облдержадміністрації. 

Для вирішення найбільш актуальних правових питань ВПО та учасників 
АТО були проведені 3  інформаційно-роз’яснювальних заходи: 

 
12.10.2018р. участь у заходах та нагородженні 

учасникі АТО з нагоди Дня захисника України.  
Головному спеціалісту Срібнянського бюро пра-
вової допомоги Погибку Віталію вручена медаль 
від Президента України «За участь в АТО»; 

16.10.2018р.до свята Дня захисника України, в 
приміщенні  Срібнянської центральної районної 
бібліотеки проведено патріотично-виховну зустріч 
з учнями 11-А класу Срібнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Присутнім було прочитано 
лекцію на тему: «Запобігання насильству в сім’ї ». 

11.10.2018р. відбулася робоча зустріч із  працівниками Прилуцького 
об’єднаного управління пенсійного фонду щодо подальшої співпраці в межах 
проекту «Я маю право»  та обговорення теми  «ВПО : вирішення найбільш актуа-
льних правових питань вказаної категорії населення». 

 
Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ провели   18 тематич-

ний семінар у навчальних закладах: 
 
22.11.18р. проведено правовий урок для учнів Журавської ЗОШ І-ІІІ ст. Вар-

винського району на тему: «Попередження булінгу серед неповнолітніх та дітей»; 
16.11.2018р.проведена виховнагодина у Кобижчанський заклад загальної сере-

дньої освіти I-III ступенів Бобровицького р-ну. Тема виступу «Булінг» та «Відпо-
відальності неповнолітніх»; 

26.11.2018р.  в межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»  спільно 
із працівниками   центральної бібліотечної системи  зустрілася із учнями 1 курсу 
історичного класу Ніжинського міського  ліцею при НДУ ім.. Миколи Гоголя; 

05.12.2018р. проведено тематичне заняття для учнів 9-10 класів Бахмацької 
ЗОШ №4 у приміщенні  центральної районної бібліотеки  на тему « Права та 
обов’язки дітей. Булінг у школі»; 

07.12.2018р. проведено лекцію для учнів 9-11 класів Ічнянської ЗОШ  № 3 на 
тему: «Стоп Булінг»; 

10.12.2018р.  з нагоди відзначення 70 річниці проголошення Загальної деклара-
ції прав людини проведена  виховна година для учнів  4-5 класів  Ніжинської  за-
гальноосвітньої школиI-III ступенів№6; 



10.12.2018р. відбулася робоча зустріч із колективом та студентами  Прилуцько-
го гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка за участі представників  
відділів державної реєстрації актів цивільного стану, уповноважених органів з пи-
тань пробації на тему: «Конвенція ООН про права дитини»; 

14.12.2018р. проведений правопросвітницький захід «Право дитини понад усе!»  
для учнів 9 класу Бахмацької ЗОШ № 1; 

11.12.2018р. правовий урок "Дитино, знай 
свої права!" для учнів 6-7 класів Бобровиць-
кої загальноосвітньої школи № 2; 

12.12.2018р. проведена виховна година 
«Права та обов’язки дітей», «Кримінальна 
відповідальність неповнолітніх» для молоді 
Макарівського закладу загальної середньої 
освіти I-II ступенів Бобровицької міської ра-
ди; 

12.12.2018р. спільно із фахівцями Борзнянського районного відділу ДВС ГТУЮ 
проведена зустріч з учнями 8-9 класів гімназії ім. П.Куліша; 

12.12.2018р проведено  тематичні  зустрічі  з учнями  Горобіївської загальноос-
вітньої школи  І-ІІ ступенів Срібнянського району; 

11.12.2018р.  проведено виховну годину на тему «Знай свої права» для учнів 8-
10 класів Іржавецької НВК ДНЗНосівського району; 

11.12.2018р. проведено вікторину «Знай свої права» для учнів 6-9  класів Коза-
рицької ЗОШ» Носівського району; 

12.12.2018р. проведено виховну годину на тему «Знай свої права» та «Криміна-
льна відповідальність неповнолітніх» для учнів 9-10 класів Носівської районної 
гімназії; 

12.12.2018р.  проведено вікторину «Знай свої права» для учнів 7-9  класів Но-
сівськї ЗОШ I-II ступенів №1; 

13.12.2018р.  проведено виховну годину на тему «Знай свої права» та «Кримі-
нальна відповідальність неповнолітніх» для учнів6-10 класівДосліднянської НВК 
ДНЗ Носівського району; 

14.12.2018р.  проведено лекцію для учнів Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Ічнянський професійний аграрний ліцей» на тему: «Знай 
свої права». 

 
Проведено публічну презентації результатів діяльності МЦ разом з бюро пра-

вової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ у Талалаївському  районі: 
 
10.10. 2018 року відбулася семінар-нарада сільських, селищного голів та секре-

тарів виконавчих комітетів селищної, сільських рад Талалаївського р-ну щодо до-
тримання прав та свобод мешканців громади , а також обговорення проекту ЗА-
КОНУ УКРАЇНИ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу”. 

http://college.tim.ua/koledg/dokumenty/ustanovch-dokumenty/statut-pryluckogo-guman-tarno-pedagog-chnogo-koledzhu-m-ja-franka.html
http://college.tim.ua/koledg/dokumenty/ustanovch-dokumenty/statut-pryluckogo-guman-tarno-pedagog-chnogo-koledzhu-m-ja-franka.html


 
З метою поширення інформації серед населення про систему БПД працівники 

бюро систематично провели  18  «вуличних» інформувань , де поширювали  роз-
даткові матеріали та відповідали на питання громадян: 

 
01.10.2018 р. проведено вуличне інформування громадян міста Бахмача; 
18.10. 2018 року проведено вуличне інформування для мешканців м. Ічня; 
17.10.2018  проведено спільне вуличне інформування  з працівниками Носівсь-

кого районного відділі ДВС; 
17.10.2018 р. проведено вуличне інформування у селі Підгайне та Лукашівка-

Носівського р-ну; 
18.10.2018 р.вулична акція «Хода за свободу» з нагоди Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми в м. Носівка; 
24.10.2018р. проведене вуличне інформування жителів с. Болотниця 

Талалаївського р-ну; 
31.10.2018 р.  проведено «вуличне інформуван-

ня»  жителів с.Зеленівка Бахмацького р-ну; 
01.11.2018 р.  проведено «вуличне інформуван-

ня»  жителів с.Фастовці. Бахмацького р-ну; 
07.11.2018р.  проведено «вуличне інформування»  

жителів сіл Піски, Красилівка та Варварівка  Бах-
мацького району; 

05.11.2018 р вуличне інформування мешканців 
Бобровицького району; 

13.11.2018р. проведено вуличнеінформуванняжителів с. ГмирянкаІчнянського 
р-ну; 

15.11.2018р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 
22.11.2018 р. проведено «вуличне інформування»  жителів сіл Варварівка, Ку-

рінь Бахмацького району; 
21.11.2018р. здійснено вуличне інформування для населення смт. Талалаївки.; 
30.11.2018р. проведено «вуличне інформування»  жителів села Бахмач; 
07.12.2018р. проведено «вуличне інформування»  жителів міста Бахмач; 
30.12.2018р. провела вуличне інформування  на вулицях с. Українське 

Талалаївського р-ну; 
27.12.2018р. вуличне інформування громадян с. Корінецьке Талалаївського 

району. 
       З метою проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціаль-

ного захисту населення працівники бюро провели 2 заходи: 
 



24.10. 2018 року проведена зустріч із пра-
цівниками  Управління праці та соціального 
захисту населення Прилуцької районної 
державної адміністрації на тему: «Зняття з  
місця реєстрації»; 

18.12.2018р. проведено нараду  для пра-
цівників Управління соціального захисту на-
селення у Бобровицькому районі. Тема ви-
ступу «Я маю право», «Порядок приватизації 
земельної ділянки». 

З метою проведення інформаційних заходів в управліннях пенсійного фонду 
працівники бюро 28.12.2018р. провели робочу зустріч із спеціалістами Срібнянсь-
кого об’єднаного управління пенсійного фонду у Чернігівській області на тему: 
«Пенсійна реформа 2018 р.». 

Окрім того, з метою розвитку мережі партнерів  працівники Ніжинського МЦ  
взяли участь у проведенні інформаційних заходів в закладах Державної служби 
зайнятості: 

29.11.2018р.в Борзнянській районній філії Чернігівського обласного центру за-
йнятості відбувся тематичний семінар в рамках проведення Всеукраїнської акції 
«16 днів проти насильства» та напередодні Міжнародного дня людей з інвалідніс-
тю для безробітних осіб, які перебувають на обліку. 

Невід’ємною частиною роботи системи БПД є проведення інформаційних захо-
дів в  лікувальних закладах. Так, 08.11.2018р. відбулася зустріч із працівниками 
реєстраційного відділення Талалаївської центральної районної лікарні 

24.10.2018р., з метою проведення інформаційних заходів в громадських органі-
заціях інвалідів, будинках для літніх людей, проведена зустріч  із підопічними  
Болотницького стаціонарному відділенні Талалаївського р-ну для постійного 
проживання одиноких громадян територіального центру соціального обслугову-
вання пенсіонерів  щодо можливості отримання безоплатної первинної та вторин-
ної правової допомоги. 

З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, на 
офіційний веб-сайтах організацій систематично розміщується інформація про ро-
боту центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні поради юристів. Так, 
за 2 квартал 2018 року розміщено 61 публікацію, серед яких  2  радіовиступи  (в 
ефірі радіоорганізації «Варвинське районне радіомовлення» звучали теми: «Умо-
ви надання безоплатної правової допомоги жителям Варвинщини» (07.11.2018р.) ,  
«Порядок та умови зняття з реєстрації місця проживання» (20.11.2018р.) 

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

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

 
Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській  області на IV квартал 2018 року одним із за-



вдань Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги є розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом забез-
печення діяльності дистанційних та мобільних консультаційних пунктів. 

На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 41 мобільний та 37 дистанційних консультаційних пунктів. 

За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів було надійшло 
68 звернень,  надано 68 роз’яснення правового характеру. Основними питаннями, 
з якими звернулись особи до працівників центру, були питання соціального за-
безпечення, сімейні, житлові та інші питання. 

Також забезпечено роботу 37 дистанційних консультаційних пунктів у с. 
Талалаївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району, м. Бобровиця, 
м. Борзні, смт.Талалаївка, м.Прилуки, м.Бобровиця, смт.Варва, 
смт.Куликівка,м.Бахмач та м.Носівка. 

За результатами роботи дистанційних консультаційних пунктів було прийн-
ято 157 звернень,  надано 153 роз’яснень правового характеру та прийнято 4 звер-
нення на вторинну правову допомогу. Основними питаннями, з якими звернулись 
особи до працівників центру, були питання житлові, сімейні та питання, що сто-
суються стосовно спадкування. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей 
похилого віку працівниками центру та бюро правової допомоги забезпечено дія-
льність мобільних консультаційних пунктів на базіТериторіального центру соціа-
льного обслуговування у м. Бобровиця, м.Прилуки,Талалаївського територіально-
го центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), та Борзнян-
ського стаціонарного відділення для тимчасового або постійного проживання 
одиноких пенсіонерів та інвалідів, де було проінформовано про систему безопла-
тної вторинної правової допомоги в Україні, про основні положення Закону Укра-
їни «Про безоплатну правову допомогу», про діяльність Ніжинського місцевого 
центру та порядок роботи зі зверненнями громадян, а також розміщені інформа-
ційні буклети про безоплатну правову допомогу із зазначенням контактного теле-
фону та адреси розміщення місцевого центру та бюро правової допомоги, надані 
відповіді на питання, осіб, що зверталися до даних консультаційних пунк-
тів.Більшість питань стосуваласяжитлового права, спадкового права та соціально-
го забезпечення. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-
сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебувають  у 
складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктівзабезпечено діяльність мобільних консультаційних пунктів 
спільно з представниками служби у справах дітей Бобровицької РДА, Борзнянсь-
кої  районної державної адміністрації,сектору у справах сім’ї, молоді та спорту 
Варвинської РДА, Бобровицькому центрі соціальних служб для сім’ї дітей та мо-
лоді.  

З метою розширення доступу до БПД також було 
забезпечено роботу мобільних та дистанційних консу-
льтаційних пунктів в управліннях праці та соціального 
захисту населення, управліннях пенсійного фонду, від-



діленнях Укрпошти, судах, в сільських, міських та селищних радах, у службах 
пробації, центрах зайнятості та бібліотеках. 

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

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

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

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

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

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

Так, 23 жовтня 2018року з адвокатами  що надають правову допомогу у ме-
жах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Ткаченко 
Н.М., Нечай В.І., 01 листопада 2018 року Калина А.М., Самойленко М.Д., 12 гру-
дня 2018року Котенок А.П., Биковець В.В. проведено на базі Ніжинського місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги робочі зустрічі у 
ході якихбули обговорені наступні питання: 

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

- зміни до постанови КМУ від 17.09.2014 року від 23.07.2018 року щодо 
змін до додатків  актів надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

Крім того, у ході зустрічей, адвокатам нагадали про своєчасність та необ-
хідність здачі звітів у кінці року. 

Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці 
між місцевим центром та адвокатами.  

Для підвищення рівня послуг БВПД та фінансової винагороди за працю ад-
вокатів проведено анкетування адвокатів  з якими укладено контракти для надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі. 



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

Попри певні труднощі з інтрв’ювання клієнтів (у зв’язку з тим, що ін-
терв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого відмов-
ляються від проходження опитування), лише двоє з них згодилися на опитування. 
Основним недоліком, на який вказали клієнти – це залучення більшої кількості 
адвокатів для надання безоплатної правової допомоги у цивільному процесі. Крім 
того, клієнти поскаржились на довготривалий судовий процес. У цілому вони по-
зитивно відзивалися про роботу центру та адвокатів, що надавали їм правову до-
помогу. Для забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам систе-
ми БВПД   проводиться  анкетування суб’єктів права на БВПД.  

 
Завдання 1.6 Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
 
1. З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 

людей, позбавлених можливості пересування, працівниками відділів бюро право-
вої допомоги організовано надання правової допомоги одній особі, а саме: 

• Іванченко Ольга Василівна, особа похилого віку, (м.Прилуки) надано 
консультацію з приводу отримання субсидії та позбавлення права користуванням 
жилим приміщенням особу без її згоди.; 

• Овчаренко Валентина Володимирівна, інвалід 1 групи, надано 
роз’яснення з приводу позбавлення права користуванням жилим приміщенням 
члена родини та роз’яснено порядок отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

• Вороніна Ольга Василівна, інвалід 1 групи по зору, надано допомогу у 
написанні лист-запит до УПСЗН у м.Прилуки стосовно порядку отримання 
субсидії  

• Виблова Тетяна Олександрівна, інвалід 1 групи, (смт.Дмитрівка) на-
дано роз’яснення та прийнято звернення для отримання вторинної правової допо-
моги стосовно розірвання шлюбу. 

 
Завдання 1.7 Визначення правових потреб територіальних громад, ор-

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

торіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ та 
формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського місце-
вого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення правових 
питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги 
за період із 01.07.2018 по 29.12.2018 року. За результатами аналізу звернень гро-
мадян сформована карта правових потребтериторіальної юрисдикції Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інформація  
розміщена на сайті регіонального та місцевого центрів . 

 



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

 
Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 

місцевих центрів (відділи БППД, представництва, право просвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 

 
13 грудня 2018  року з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення 

кваліфікації  персоналу  Центру у приміщенні Ніжинського місцевого центру з 
надання БВПД  проведено навчання  для працівників  Бахмацького, Бобровицько-
го, Борзнянського, Варвинського, Ічнянського, Прилуцького, Носівського, Тала-
лаївського та Срібнянського бюро.   

Метою заходу було покращення якості надання послуг клієнтам щодо на-
дання безоплатної правової допомоги  та  підвищення кваліфікації працівників  
для виконання функції представництва. 

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

Під час навчання  працівники бюро  обговорили  проблемні питання, які ви-
никають під час виконання функції  представництва: порядок складання позовних 
заяв, типові помилки при складанні процесуальних документів, скарги проблем-
них клієнтів.   

 
Завдання 2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

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

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

• Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, кори-
сну модель та промисловий зразок; 

• Правила розміщення вигрібної ями (вигребу); 
• Створення фермерського господарства; 
• Виконання рішень Європейського суду з прав людини; 
• Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 
• Допомога на дітей одиноким матерям; 
• Соціальні гарантії працівників бібліотек 
• Порядок отримання статусу інваліда війни; 
• Особливості об'єднання декількох нотаріальних проваджень у єдиний 

процес або їх роз'єднання 
 



Крім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, ре-
дагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених місцевим 
центром правових консультацій. Протягом четвертого кварталу відредаговано 62 
консультації. 

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

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

помоги силами центрального офісу МЦ та на виконання п.12 плану на IV квартал 
2018 року, 13.11.2018р. начальником відділу підтримки та розвитку інфраструк-
тури Горбаченком О.В, начальником відділу правової інформації та консультацій 
Старчаком О.І., головним спеціалістом відділу фінансів, контрактно-договірної 
роботи та бухгалтерського обліку Кириченко Ю.В.,  та начальником відділу пра-
вопросвітництва  та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної право-
вої допомоги Івановою О.М. проведено моніторинг діяльності відділу «Борзнян-
ське бюро правової допомоги». 

Метою проведення моніторингу діяльності відділу «Борзнянське бюро пра-
вової допомоги» є оцінка діяльності бюро: аналіз діяльності бюро щодо надання 
безоплатної вторинної правової допомоги населенню Борзнянського району та м. 
Борзна, правильність ведення інформаційної документації, номенклатури, оформ-
лення документів, дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці та пере-
вірка наявності матеріально-технічної бази відповідно до проведеної щорічної ін-
вентаризації в 2018 році. 

Виявлені в ході перевірки недоліки було усунуто працівниками у встанов-
лений строк, який було зазначено в довідці щодо перевірки. 

 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забез-

печення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 
інших новітніх інформаційних технологій 

 
Завдання 4.1 Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі 

бюджетне та фінансове управління 
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпе-

чення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на належному 
рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України , Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  наказів  та ін-
ших нормативно – правових актів.  

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 01 жовтня по 31 грудня 2018 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 1581 звернення клієнтів, 1346 надано правових 
консультацій, 235 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьова-

них звернень клієнтів 
 

№ з/п Найменування відділу 
МЦ 

Кількість за-
реєстрованих 
звернень 

Кількість на-
даних право-
вих консуль-
тацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання 
БВПД 

1 Відділ правової інформації 
та консультацій 277 191 86 

2 «Носівське БПД» 161 119 42 

3 «Талалаївське БПД» 238 235 3 

4 «Бобровицьке БПД» 93 85 8 

5 Бахмацьке БПД 140 119 21 

6 Борзнянське БПД 130 114 16 

7 Варвинське БПД 115 112 
3 

 

8 Срібнянське БПД 163 144 19 

9 Ічнянське БПД 107 102 5 



10 Прилуцьке БПД 157 125 32 

11 Разом по МЦ 1581 

 

1346 

 

235 

 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

229 рішення про надання БВПД, у тому числі надано 38 доручення адвокатам та 
191 наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформ-
лення процесуальних документів). По 6 письмовим зверненням було надано від-
мову у наданні БВПД. 

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімей-
ного 283 (17%),з іншого цивільного права 253 (15%), житлового 218 (14%), спад-
кового 189 (14%), соціального забезпечення 160 (10%), земельного 108 (7%), з 
інших питань 105 (7%),  договірного 91 (6%), трудового 81 (5%), адміністратив-
ного 40 (2%),  з питань виконання судових рішень 31 (2%),  та з не правових пи-
тань 22 (1%). 
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За IV квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД зверну-

лось 564 жінок та 312 чоловіків. 
 
 

Чоловіки
39%

Жінки
61%

 
 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД за статтю. 

 
 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги за IV квартал 2018 року звернулись грома-
дяни віком до 18 років – 5; від 18 до 35 років – 184, від 35 до 60 років – 431, понад 
60 років – 256 особи.  
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Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД за віком. 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісяч-
ний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 162 (67%), осо-



бам з інвалідністю 49 (21%), ветеранам війни 10 (8%),  інші категорії 8 (4%) . 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 
 

•  здійснено 41 виїзд мобільних пунктів та забезпечено діяльність 37 
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 консуль-
таційних пунктів склала 225 осіб, в тому числі 68 особи звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 157 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

•  надано методичну допомогу  12 органам місцевого самоврядування 
та установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено спів-
працю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

•  проведено 110 правопросвітницьких заходів. 

•  розміщено у ЗМІ  61 інформаційних матеріалів з питань надання 
БПД. 

•  надано 39 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 
 
 
 
 
 



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

 

№ 
Найменуван-
ня МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
пунк-
тів/осіб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих дис-
танційних 
пунк-
тів/осіб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайде-
рів БПД, 
яким нада-
но методи-
чну допо-
могу 

Кількість 
проведених 
право-
просвітниць-
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким нада-
но доступ 
до елект-
ронних 
сервісів 
МЮ 

Кількість 
інформацій-
них матеріа-
лів, розміще-
них у ЗМІ 

1 
Разом по 
МЦ, в тому 
числі: 

41/68 

 

37/157 

 

12 110 39 
61 

2 
Бахмацьке 
бюро 

2/3 3/23 0 13 8 
2 

3 
Бобровиць-
ке  бюро 

5/5 5/13 1 14 0 
3 

4 
Борзнянсь-
ке бюро 

8/11 4/28 1 3 0 
5 

5 
Варвинське 
бюро 

 

4/8 4/19 1 5 0 
6 

6 
Ічнянське 
бюро 

1/2 3/7 0 12 17 
0 

7 
Носівське 
бюро 

2/2 1/21 1 16 5 
4 

8 
Прилуцьке 
бюро 

6/5 7/11 1 14 0 
3 

9 
Срібнянсь-
ке бюро 

4/15 3/20 1 6 3 
4 

10 
Талалаївсь-
ке бюро 

6/10 3/16 3 16 1 
13 

 
 


	07.11.2018р. до  Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  на оглядову практику завітали   студенти факультету психології та соціальної роботи Ніжинського  державного  університету імені Миколи Гоголя;
	11.12.2018р.  участь у   засіданні   круглого столудля працівників органів місцевого самоврядування на базі Бобровицької ОТГ щодо питання дотримання прав громадян при об'єднанні територіальних громад;
	16.11.2018р.проведена виховнагодина у Кобижчанський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Бобровицького р-ну. Тема виступу «Булінг» та «Відповідальності неповнолітніх»;
	24.10.2018р., з метою проведення інформаційних заходів в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей, проведена зустріч  із підопічними  Болотницького стаціонарному відділенні Талалаївського р-ну для постійного проживання одиноких гр...
	З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму адвокатів,центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий потенціал адвокатів як висококв...
	Так, 23 жовтня 2018року з адвокатами  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД Ткаченко Н.М., Нечай В.І., 01 листопада 2018 року Калина А.М., Самойленко М.Д., 12 грудня 2018року Котенок А.П., Бик...
	- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності, а саме строки подачі звітності, заборгованість за виконаними актами.
	- зміни до постанови КМУ від 17.09.2014 року від 23.07.2018 року щодо змін до додатків  актів надання безоплатної вторинної правової допомоги;
	Крім того, у ході зустрічей, адвокатам нагадали про своєчасність та необхідність здачі звітів у кінці року.



