
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Директор Ніжинськогомісцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
________________________ Бригинець В.Д. 

«29» вересня 2017 року 

 
Квартальний план заходів Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на ІV квартал 2017 року у Чернігівській області 
 

п/н Найменування завдання 
Найменування заходу для вико-

нання завдання 
 

Відповідальні ви-
конавців 

Термін 
виконання 

Найменування 
якісного та/або 

кількісного 
показника 

результативнос
ті виконання 

заходу 

Значення якіс-
ного та/або кі-

лькісного пока-
зника результа-
тивності вико-
нання заходу 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової 
спроможності та правових можливостей територіальних громад 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 1.1 
Проведення  
правопросвітницьких заходів для 
громад та спільнот, зокрема 
щодо можливостей для вирішен-
ня правових питань; змісту ос-
новних реформ, що проводяться 
Урядом України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 1.1.1. Визначення конкретних 
першочергових спільних правових 
потреб територіальних громад, ор-
ганів територіальної самоорганізації 
населення, насамперед, проблемних 
питань у їх взаємодії з органами 
державної влади, органами місцево-
го самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями у ме-
жах територіальної юрисдикції МЦ 
(формування та підтримка в актуа-
льному стані «карти правових пот-
реб»): 
- Підтримка в актуальному стані 

«карти правових потреб» 

  
Директор  
Бригинець В.Д., 
Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Відділ організації 
надання БВПД та 
роті з адвокатами 
Потапенко Н.В. 
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І.,  
Кисиленко О.В., 
Овдій І.В., 

До 20 грудня Кількість заходів 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кордюк В.В.,  
Вовчук Д.М., 
Скалозуб І.Ю. 
 

Захід 1.1.2. Проведення правопрос-
вітницьких заходів, спрямованих на 
запобігання безробіттю: 

- Ніжинський міськрайонний 
центр зайнятості; 

- Бобровицький районний 
центр зайнятості; 

- Срібнянський районний 
центр зайнятості; 

- Борзнянський районний 
центр зайнятості; 

- Варвинський районний 
центр зайнятості; 

- Бахмацький районний центр 
зайнятості; 

- Ічнянський районний центр 
зайнятості; 

- Прилуцький міськрайонний 
центр зайнятості; 

- Носівський районний центр 
зайнятості 

- Талалаївський відділ Сріб-
нянського РЦЗ 

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М., 
Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І.,  
Кисиленко О.В., 
Овдій І.В., 
Кордюк В.В.,  
Вовчук Д.М., 
Скалозуб І.Ю. 

 
 
02.11.2017 
 
19.10.2017 
 
27.11.2017 
 
10.10.2017 
 
26.12.2017 
 
07.11.2017 
 
25.12.2017 
 
09.10.2017 
 
14.12.2017 
 
15.11.2017 
 

Кількість заходів 10 

Захід 1.1.3. Проведення правопрос-
вітницьких заходів, спрямованих на 
роз’яснення змісту ключових ре-
форм (змін у законодавстві) у сфері 
соціального захисту, освіти, охоро-
ни здоров’я, пенсійного забезпечен-
ня, тощо: 
- Великозагорівське відділення Ук-
рпошти в Борзнянському  р-ні; 
- Тертишницька с/р Носівського р-
ну; 
- Гужівська сільська рада Ічняського 
р-ну; 
- Колектив Горобіївської ЗОШ І-ІІ 

 
Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
 
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 

 
До 10 жовтня 
 
До 14 
листопада 
 
До 29 серпня 
 
До 12 грудня 
До 18 жовтня 
 
До 20 
листопада 
 

Кількість заходів 
 

10 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ступенів Срібнянського р-ну; 
- Центр надання адміністративних 
послуг Прилуцької міської ради;  
-Талалаївська районна центральна 
лікарня; 
- Бобровицька ЗОШ I-III ступенів 
№2;  
- Варвинської ЗОШ І-ІІ ст.; 
- Бахмацький районний відділ держа-
вної виконавчої служби України 
-Куликівська райрада 
 

Кузьменко А.І.,  
Кисиленко О.В., 
Овдій І.В., 
Кордюк В.В.,  
Вовчук Д.М., 
Скалозуб І.Ю. 

До 21 грудня 
 
До 27 жовтня 
 
До 25 грудня 
 
До 31 жовтня 
 

Захід 1.1.4. Проведення постійно 
діючих правопросвітницьких семі-
нарів/форумів з найактуальніших 
питань життя громад, зокрема, захи-
сту прав споживачів комунальних 
послуг, організації ОСББ, безоплат-
ного отримання земельних ділянок, 
громадської безпеки із залученням 
партнерів МЦ з числа громадських 
організацій, державних установ та 
комунальних установ органів дер-
жавної влади та місцевого самовря-
дування, та інших відповідно до 
потреби 
 
- Семінар-нарада для сільських 

голів при Бобровицькій РДА/РР 
-  

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М., 
Відділ «Бобровиць-
ке БПД» Овдій І.В. 
 

До 25 грудня Кількість заходів 1 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 1.2 
Розвиток мережі партнерів та 
незалежних провайдерів надання 
БПД, налагодження співпраці із 
ними та надання методичної 
допомоги з метою удосконалення 
надання ними БПД 
 
 
 
 

Захід 1.2.1. Надання методичної 
допомоги органам місцевого са-
моврядування щодо залучення 
ними міжнародної технічної до-
помоги або міжнародних грантів 
з метою отримання фінансової 
підтримки надавачів БПД. 
- Варвинська селищна рада  

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М., 
Відділ «Варвинське 
бюро правової 
допомоги» 
Коваленко Ю.І. 
 

До 25 грудня Кількість заходів 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 1.2.2. Організація та участь у 
спільних заходах (семінарах, круг-
лих столах, конференціях та інших 
заходах) за участі представників 
органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, установ та органі-
зацій, що надають БПД: 
 
-Відділ ДРАЦС Бобровицького рай-
ону (семінар для  секретарів с/р) та 
спільне консультування; 
-Прилуцький міськрайонний відділ з 
питань пробації 
-Талалаївська райдержадмінстрація 
 

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М., 
Відділ «Бобровиць-
ке БПД» Овдій І.В. 
Відділ «Прилуцьке 
бюро правової 
допомоги» 
Кузьменко А.І. 
«Талалаївське бюро 
правової допомоги» 
Мудревська Я.М. 
 

 
 
До 28 грудня 
 

 
Кількість заходів 

 
3 

Захід 1.2.3. Створення мережі пара-
юристів - виявлення авторитетних 
осіб з неповною юридичною або 
вищою освітою на території громад 
міст, селищ, сіл для залучення їх в 
якості параюристів залучення таких 
осіб до консультування громади з 
визначених правових питань 

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І.,  
Кисиленко О.В., 
Овдій І.В., 
Кордюк В.В.,  
Вовчук Д.М.,  
Скалозуб І.Ю. 
 

 
 
До 20 грудня 
 

 
Кількість заходів 

 
1 

Захід 1.2.4. Проведення робочих 
зустрічей та нарад із партнерами по 
обговоренню результатів роботи та 
напрацювання нових підходів до 
надання БПД, залучення нових 
стейкхолдерів. 

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 

Жовтень 
Листопад 
Грудень 

Кількість зустрі-
чей 3 



 Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І.,  
Кисиленко О.В., 
Овдій І.В., 
Кордюк В.В.,  
Вовчук Д.М.,  
Скалозуб І.Ю. 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 1.3 
Проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікати-
вних заходівзаходів з регулярного 
висвітлення діяльності РЦ, МЦ 
разом з бюро правової допомоги 
та адвокатів у ЗМІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 1.3.1. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуніка-
тивних заходів в установах вико-
нання покарань з найбільш актуаль-
них правових питань вказаної кате-
горії: 
- Прилуцька виховна колонія 
 

Відділ «Прилуцьке 
бюро правової 
допомоги» 
Кузьменко А.І. 

 
До 28 грудня 
 

Кількість заходів 1 

Захід 1.3.2. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуніка-
тивних заходів для дітей-сиріт, ді-
тей, позбавлені батьківського піклу-
вання, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, ді-
тей, які постраждали внаслідок во-
єнних дій та збройних конфліктів: 
 
Прилуцький районний центр соціа-
льних служб для дітей, сім`ї та мо-
лоді Прилуцької районної державної 
адміністрації  

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
Відділ «Прилуцьке 
бюро правової до-
помоги» Кузьменко 
А.І., 
 

 
До  28 грудня 
 

Кількість заходів 1 

Захід 1.3.3. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуніка-
тивних для ВПО для вирішення 
найбільш актуальних правових пи-
тань вказаної категорії населення 
 
Зустріч із сім’ями ВПО, що прожи-

Начальник відділу 
правопросвітництва
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
 

До 29 грудня Кількість заходів 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вають в Ніжинському р-ні 
 
Захід 1.3.4. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуніка-
тивних заходів для учасників АТО 
для вирішення найбільш актуальних 
правових питань вказаної категорії 
населення; 
 
Зустріч із учасниками АТО у При-
луцькому районі 

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
Відділ «Прилуцьке 
бюро правової до-
помоги» Кузьменко 
А.І. 
 

До 29 грудня Кількість заходів 1 

Захід 1.3.5. Проведення тематичних 
семінарів, лекцій у навчальних за-
кладах, закладах позашкільної осві-
ти, в закладах післядипломної осві-
ти: 
Спільний захід із працівниками Ва-
рвинського ВП Прилуцького ВП 
ГУНП в Чернігівській обл.: 
«Права та обов’язки учнів. Як діяти 
в екстремальних ситуаціях та спіл-
кування з правоохоронцями». 
 

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
Відділ «Варвинське 
бюро правової 
допомоги» 
Коваленко Ю.І. 

До 26.12.2017 Кількість заходів 1 

Захід 1.3.6. Проведення публічної 
презентації результатів діяльності 
МЦ разом з бюро правової допомо-
ги для громад, партнерів та ЗМІ  

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
 

До 29.12.2017 Кількість заходів 1 

Захід 1.3.7. Проведення вуличного 
інформування та флешмобів з ме-
тою інформування населення та 
поширення  інформаційних роздат-
кових матеріалів 
 
Ічнянський район 
Срібнянський район 
Носівський район 

Відділ «Ічнянське 
бюро правової 
допомоги»  
Кисиленко О.В. 
Відділ 
«Срібнянське бюро 
правової допомоги» 
Вовчук Д.В. 
Відділ «Носівське 

Жовтень 
Листопад 
Грудень 

Кількість заходів 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бюро правової до-
помоги»  
Скалозуб І.Ю. 
 

Захід 1.3.8. Проведення інформа-
ційних заходів в управліннях праці 
та соціального захисту населення: 
- Управління АПК Срібнянської 

РДА 
-  

Відділ 
«Срібнянське бюро 
правової допомоги» 
Вовчук Д.В  До 26.12.2017 Кількість заходів 1 

Захід 1.3.9. Проведення інформа-
ційних заходів в управліннях пен-
сійного фонду: 
Прилуцьке об`єднане Управління 
Пенсійного фонду України  

 

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
Відділ  
«Прилуцьке бюро 
правової допомоги» 
Кузьменко А.І., 
 

До 26.12.2017 Кількість заходів 1 

Захід 1.3.10. Проведення інформа-
ційних заходів в закладах Державної 
служби зайнятості 
 

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 

До 26.12.2017 Кількість заходів 1 

 
Захід 1.3.11. Проведення інформа-
ційних заходів в лікувальних закла-
дах: 
- Талалаївська ЦРЛ  

«Талалаївське бюро 
правової допомоги» 
Мудревська Я.М. 

До 26.09.2017 Кількість заходів 1 

Захід 1.3.12. Проведення інформа-
ційних заходів в громадських орга-
нізаціях інвалідів, будинках для 
літніх людей: 
Болотницького стаціонарного  від-
ділення  для  постійного проживан-
ня одиноких громадян територіаль-
ного центру соціального обслугову-

«Талалаївське бюро 
правової допомоги» 
Мудревська Я.М. 

До 26.12.2017 Кількість заходів 1 



 
 
 

 
 
 
 

вання пенсіонерів. 
 

Захід 1.3.13. Інформаційно-
роз’яснювальні виступи на радіо  
та ТБ 
 
  

Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М. 
 

До 26.12.2017 Кількість заходів 1 

Захід 1.3.14. Розміщення інформації 
про роботу центрів у мережі Інтер-
нет та друкованих засобах масової 
інформації: друкована преса, Інтер-
нет-видання, зовнішня реклама (со-
ціальна реклама) міського типу 

Директор 
Бригинець В.Д., 
Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М.  
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І.,  
Кисиленко О.В., 
Овдій І.В., 
Кордюк В.В.,  
Вовчук Д.М.,  
Скалозуб І.Ю. 
 

Щомісячно Кількість заходів 12 

4 
 
 
 
 
 
 

Завдання 1.4 
Розширення доступу до БПД 
шляхом, зокрема, забезпечення 
роботи дистанційних пунктів 
доступу до БПД та виїздів мобі-
льних консультаційних пунктів 
(виїзних прийомів громадян) 

Захід 1.4.1. Забезпечення роботи 
мобільних/ дистанційних пунктів в 
управліннях праці та соціального 
захисту населення: 

• управління соціального за-
хисту населення Борзнянсь-
кої районної державної ад-

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Відділ 
«Борзнянське бюро 
правової допоги» 

 
 
11.10.2017 
08.11.2017 
13.12.2017 

Кількість виїздів 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

міністрації Кордюк В.В. 
Дорошенко В.М. 
 

Захід 1.4.2.  Забезпечення роботи 
мобільних/ дистанційних пунктів в 
управліннях пенсійного фонду: 

• Управління пенсійного фон-
ду в Борзнянському районі 

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Відділ 
«Борзнянське бюро 
правової допоги» 
Кордюк В.В. 
Дорошенко В.М. 
 

 
23.10.2017 
27.11.2017 
25.12.2017 

Кількість виїздів 3 

Захід 1.4.3. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів в 
закладах Державної служби зайня-
тості: 

• Ніжинський міськрайонний 
центр зайнятості 

 

Начальник відділу 
правової інформації 

та консультації 
Старчак О.І. 

 

До 29 грудня Кількість виїздів 1 

Захід 1.4.4.  Забезпечення роботи 
мобільних/ дистанційних пунктів 
в лікувальних закладах: 

• Талалаївська ЦРЛ 

Начальник відділу 
правової інформації 

та консультації 
Старчак О.І. 

Відділ 
«Талалаївське бюро 
правової допомоги» 

Мудревська Я.М. 
 

До 29 грудня Кількість виїздів 1 

Захід 1.4.5. Забезпечення роботи 
мобільних/ дистанційних пунктів в 
відділеннях Укрпошти: 

• відділенні Укрпошти в Вар-
винському районі  

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Відділ «Варвинське 
бюро правової 
допоги» 

Коваленко Ю.І. 
Шрамко А.М. 
 

19.10.2017р. 
22.11.2017р. Кількість виїздів 2 

Захід 1.4.6. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктах у 

Відділ 
«Талалаъвське До 29 грудня Кількість виїздів 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

судах: 
• Талалаївський районний 

суд 

бюро правової 
допоги» 
Мудревська Я.М. 
 

Захід 1.4.7. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів в  
будинках-інтернатах, притулках, 
службах у справах дітей органів 
місцевого самоврядування, тощо: 

• відділ Варвинського район-
ного сектору у справах сім’ї 
молоді та спорту Варвинсь-
кої районної державної ад-
міністрації; 

• Бобровицький районний 
центр соціальної служби для 
сім’ї, дітей та молоді 
 

 
 
 
 
 
Відділ «Варвинське 
бюро правової до-
помоги» Коваленко 
Ю.А. 
Відділ «Бобровиць-
ке бюро правової 
допомоги» 
Овдій І.В 

 
 
 
 
 

26.10.2017р. 
15.11.2017р. 

   21.12.2017р.  
 
 
щомісячно 

Кількість виїздів 6 

Захід 1.4.8. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних  пунктів у 
пунктах тимчасового розміщення 
біженців,  територіальних підрозді-
лах Державної міграційної служби 
України: 

• Срібнянський районний сек-
тор Управління Державної 
міграційної служби в Черні-
гівській області 
 

Відділ «Срібнянсь-
ке бюро правової 

допомоги» 
Вовчук Д.В. 

Погибко В.С. 

До 29 грудня Кількість виїздів 1 

Захід 1.4.9. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів для 
ВПО у соціальних гуртожитках, 
санаторіях та інших місцях іх ком-
пактного проживання: 

• Прилуцький районний центр 
соціальних служб для дітей, 
сім`ї та молоді Прилуцької 
РДА 

•  

Відділ «Прилуцьке 
бюро правової до-

помоги» 
Кузьменко А.І. 

29.12.2017 Кількість виїздів 1 

Захід 1.4.10. Організація виїздів до 
громадян, які потребують БПД та не 

Начальник відділу 
правової інформації За потреби Кількість виїздів 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мають можливості самостійно при-
бути до МЦ (адресна правова допо-
мога) 

та консультації 
Старчак О.І., 
Керівники відділів 
БПД : 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Кисиленко О.В., 
Дорошенко В.М.., 
Вовчук Д.М. 
Скалозуб І.Ю. 
 

Захід 1.4.11.  Проведення «вуличного» 
інформування, інформаційних зустрі-
чей з населенням: 

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Кисиленко О.В., 
Дорошенко В.М., 
Вовчук Д.М. 
Скалозуб І.Ю. 
 

До 29.12.2017 Кількість виїздів 3 

Захід 1.4.12. Організація виїзних 
прийомів громадян  в приміщеннях 
міських, сільських, селищних рад, 
місцевих державних адміністрація: 

• Куликівська районна рада; 
 
 
 

• Гриціївська сільська рада 
 

 
 
 
Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І 

 
Відділ «Срібнянське 
бюро правової 

 
 
 
 
Остання 
п’ятниця міся-
ця 
 
До 29.12.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кількість виїздів 
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• Тиницька сільська рада 
 

 
 
 

• Бурімська сільська рада 

допомоги» 
Відділ «Бахмацьке 
бюро правової 
допомоги» 
Роговий М.О. 
 
Відділ «Ічнянське 
бюро правової 
допомоги» 
Заїчко А.В. 
 
 

 
 
20.10.2017 
24.11.2017 
22.12.2017  
 
Кожен перший 
вівторок місяця 
 

Захід 1.4.13. Забезпечення доступу 
до електронних сервісів Міністерст-
ва юстиції України 

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Заїчко А.В., 
Дорошенко В.М., 
Вовчук Д.М. 
Мещерська І.Ю. 
 

Постійно Кількість заходів 3 

Захід 1.4.14. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів у 
військкоматах, військових частинах, 
профільних громадських організаці-
ях ветеранів та учасників АТО, гос-
піталях: 

• Бахмацький районний війсь-
ковий комісаріат 

 

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Відділ «Бахмацьке 
бюро правової до-
помоги» 
Роговий М.О. 

 
 
 
 
10.10.2017 
14.11.2017 
12.12.2017 

Кількість виїздів 3 

Захід 1.4.15.  Організація виїзних 
прийомів до громадян похилого 
віку: 

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 

 
Кожний другий 
вівторок місяця  

Кількість виїздів 3  



• Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
у м.Бобровиця 

Старчак О.І., 
Відділ 
«Бобровицьке бюро 
правової допомоги»  
Овдій І.В. 

Захід 1.4.16. Використання системи 
«Бібліоміст» бібліотек для прове-
дення скайп-консультувань, відео-
конференцій: 

• Ніжинська Центральна Біб-
ліотека 
 

 

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
 

 
 
 
 
До 29 грудня Кількість виїздів 1 

5 
 

Завдання 1.5 
Забезпечення належної якості 
послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД 

Захід 1.5.1. Проведення регулярних 
робочих зустрічей з адвокатами, які 
надають БВПД з метою аналізу 
практики, обміну досвідом та обго-
ворення проблемних питань спів-
праці 

Відділ організації 
надання БВПД та 
роті з адвокатами 
Потапенко Н.В. 
 

Щомісячно Кількість зустрі-
чей 3 

Захід 1.5.2. Проведення анкетувань 
адвокатів 
 

Відділ організації 
надання БВПД та 
роті з адвокатами 
Потапенко Н.В. 
 

Листопад Кількість анке-
тувань 1 

Захід 1.5.3. Здійснення ін-
терв’ювання клієнтів  МЦ щодо 
якості отриманих послуг 

Директор 
Бригинець В.Д.,  
Відділ організації 
надання БВПД та 
роті з адвокатами 
Потапенко Н.В. 

Щомісячно Кількість ін-
терв’ювань  3 

Захід 1.5.4. Проведення анкетувань 
суб’єктів права на БПД 

Відділ організації 
надання БВПД та 
роті з адвокатами 
Потапенко Н.В. 
 

Грудень Кількість анке-
тувань 1 

Захід 1.5.5. Підготовка інформації 
щодо кращих практик захисту та 
типових звернень громадян 

Відділ організації 
надання БВПД та 
роті з адвокатами 
Потапенко Н.В. 
 

Щомісячно Кількість прик-
ладів  3 

https://uk-ua.facebook.com/direktor.cbs
https://uk-ua.facebook.com/direktor.cbs


6 Завдання 1.6 
Розширення доступу до безопла-
тної правової допомоги 

Захід 1.6.1. Організація надання 
безоплатної правової допомоги для 
людей, позбавлених можливості 
пересування за місцем їх перебу-
вання 

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Кисиленко О.В., 
Дорошенко В.М., 
Вовчук Д.М. 
Скалозуб І.Ю. 
 

За потреби Кількість виїздів За потреби 

7 Завдання 1.7 
Визначення правових потреб 
територіальних громад, органів 
територіальної самоорганізації 
населення 

Захід 1.7.1. Формування та підтрим-
ка в актуальному стані карти право-
вих потреб 
 

Директор Бриги-
нець В.Д., Керівни-
ки відділів Ніжин-
ського МЦ: Пота-
пенко Н.В., Іванова 
О.М., Старчак О.І., 
Сербін О.В., 
керівники бюро: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Кисиленко О.В., 
Дорошенко В.М., 
Вовчук Д.М. 
Скалозуб І.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 

Постійно Кількість заходів Постійно 



Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж системи БПД 
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Завдання 2.1 
Розвиток людських ресурсів, в 
тому числі пулу юристів місце-
вих центрів (відділи БППД, пред-
ставництва, правопросвітницт-
ва та бюро) для виконання функ-
ції представництва 
 

Захід 2.1.1. Проведення заходів з 
метою розвитку компетенцій, нави-
ків та підвищення кваліфікації (на-
вчання, дистанційне он-лайн на-
вчання, семінари, тренінги) для пер-
соналу центрів, адвокатів та парт-
нерських інституцій 
Теми:  
- Поширення інформації про центри 
БПД у ЗМІ. 
- Удосконалення співпраці з ОМС. 

Директор 
Бригинець В.Д. 
Відділ організації 
надання БВПД та 
роті з адвокатами 
Потапенко Н.В. 
Відділ представни-
цтва Сербін О.В. 
 
 
 
 

Грудень Кількість заходів 1 

Завдання 2.2. 
Створення та розвиток міжре-
гіональних ресурсно-
комунікаційних платформ  

Захід 2.2.1  Проведення інформа-
ційних заходів серед потенційних 
користувачів та партнерів щодо 
початку роботи платформ та перелі-
ку можливих послуг 

Директор  
Бригинець В.Д. 
Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД  
Іванова О.М., 
Відділ представни-
цтва Сербін О.В  

Грудень Кількість заходів 1 

  Захід 2.2.2 Проведення заходів з 
вивчення потреб у послугах міжре-
гіональних ресурсно-
комунікаційних платформ та фор-
мування переліку потенційних ор-
ганізацій-партнерів для них (універ-
ситети, громадські організації, бла-
годійні фонди, експерти, лідери 
громадської думки тощо) 

Директор  
Бригинець В.Д. 
Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД  
Іванова О.М., 
Відділ представни-
цтва Сербін О.В  

Грудень Кількість заходів 1 



 
 

  Захід 2.2.3. Внесення пропозицій до 
проекту календаря заходів на базі 
платформи з урахуванням потреб у 
підвищенні кваліфікації, організації 
круглих столів, семінарів, тренінгів 
тощо 

Директор  
Бригинець В.Д. 
Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД  
Іванова О.М., 
Відділ представни-
цтва Сербін О.В  

 

Грудень Кількість заходів 1 

 Завдання 2.3 
Розвиток довідково-
інформаційної платформи пра-
вових консультацій 
«WikiLegalAid» 
 
 

Захід 2.3.1. Редагування та підтри-
мання в актуальному стані правових 
консультацій розміщених у довідко-
во-інформаційній платформі право-
вих консультацій «WikiLegalAid» у 
встановленому порядку 

Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Начальник відділу 
представництва 
Сербін О.В. 
Керівники відділів 
бюро правової 
допомоги: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Кисиленко О.В., 
Дорошенко В.М., 
Вовчук Д.М. 
Скалозуб І.Ю. 

Постійно Кількість заходів Постійно 

Децентралізація системи БПД 
 
 

Завдання 3.1 
Взаємодія між регіональними та 

Захід 3.1.1. Здійснення всіх необхід-
них заходів відповідно до проекту 

Директор 
 Бригинець В.Д., До 29 грудня Кількість заходів 4 
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місцевими центрами БПД, при-
йняття управлінських рішень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

порядку взаємодії Координаційного 
центру з надання правової допомоги 
та його територіальних відділень на 
всіх стадіях бюджетного процесу  

Головний бухгалтер 
Давиденко В.В 

Захід 3.1.2.Здійснення необхідних 
заходів відповідно до Порядку опе-
ративного планування та монітори-
нгу діяльності 

Директор 
Бригинець В.Д.,  
Начальник відділу 
підтримки та 
розвитку  
інфраструктури 
Горбаченко О.В., 
Начальник відділу 
правової інформації 
та консультації 
Старчак О.І., 
Начальник відділу 
представництва 
Сербін О.В. 

 
До 31 жовтня 
До 20 грудня 
 

Кількість засі-
дань 2 
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Завдання 3.2 
Моніторинг діяльності центрів 
БПД 

Захід 3.2.1. Проведення регулярного 
моніторингу діяльності бюро право-
вої допомоги силами центрального 
офісу МЦ (відділ правопросвітницт-
ва та інтеграції БППД та БВПД, 
відділ підтримки та розвитку інфра-
структури) 

Директор 
Бригинець В.Д., 
Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 
БППД 
Іванова О.М.  
Начальник відділу 
підтримки та розви-
тку  інфраструктури 
Горбаченко О.В. 
 
 
 
 
 
 
 

До 28 грудня Кількість заходів 1 



Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  
ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 

Завдання 4.3 
Запровадження інституту 
наставництва (адвокати) 

Захід 4.3.1. Виявлення та формуван-
ня пулу адвокатів-наставників. Про-
ведення консультування з ними що-
до можливих умов участі у настав-
ництві 

Бригинець В.Д., 
Потапенко Н.В. 

 
 
 
 

 
грудень 

 
 
 
 
 
Кількість консу-
льтацій 

 
 
 
 
 

1 

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 
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Завдання 5.1  
Автоматизація бізнес-процесів в 
системі БПД, в тому числі бю-
джетне та фінансове управління 
 

Захід 5.1.1 Здійснення обліку мате-
ріальних цінностей, фінансового 
забезпечення та планування 
 

Директор  
Бригинець В.Д., 
Головний бухгалтер 
Давиденко В.В 

Щомісячно Кількість заходів 3 
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Завдання 5.2 
Інноваційні форми доступу до 
БПД 
 

Захід 5.2.1. Отримання інформації 
від пенсійного фонду, ДФС, управ-
ління соціального захисту на елект-
ронні запити 
 

Бригинець В.Д., 
керівники бюро  

постійно Кількість заходів постійно 

Захід 5.2.2 Залучення органів місце-
вого самоврядування для електрон-
ного документообігу 
 

Бригинець В.Д.,  
керівники бюро 

До 20 грудня Кількість заходів 1 
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Завдання 5.3 
Підтримання в актуальному 
стані інформації на порталі 
системи БПД  (в частині, що 
стосується функціонування сис-
теми в Чернігівській області) 

Захід 5.3.1. Підготовка та розміщен-
ня статей, матеріалів про роботу РЦ, 
МЦ, бюро правової допомоги на 
веб-сайті Центру. 

Директор 
Бригинець В.Д., 
Начальник відділу 
правопросвітництва 
та взаємодії із 
суб’єктами надання 

постійно Кількість заходів постійно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БППД 
Іванова О.М.  
 

Захід 5.3.2. Підготовка статистич-
них та аналітичних матеріалів 

Керівники відділів: 
Старчак О.І., Пота-
пенко Н. В., Сербін 
О.В., 
Іванова О.М., Горба-
ченко О.В., керівни-
ки бюро: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Кисиленко О.В.., 
Кордюк В.В., Вовчук 
Д.М., 
Мещерська І.Ю. 
 

Щомісячно Кількість заходів 3 
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Завдання 5.4 
Розвиток аналітичної спромож-
ності центрів  
 
 

Захід 5.4.1 Підготовка інформації 
для «Інформаційного дайджесту 
системи безоплатної правової допо-
моги в Україні». 

Іванова О.М., кері-
вники відділів, ке-
рівники бюро 

 
Щомісячно 

 
Кількість заходів 

 
3 

  Захід 5.4.2 Збір, аналіз та узагаль-
нення інформації (подання та висві-
тлення звітності) 

Начальник відділу 
підтримки та роз-
витку  інфраструк-
тури Горбаченко 
О.В. 
Керівники відділів: 
Старчак О.І., Пота-
пенко Н. В., Сербін 
О.В.,Іванова О.М., 
керівники бюро: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 

Щомісячно Кількість заходів 3 



Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Кисиленко О.В., 
Кордюк В.В., 
Вовчук Д.М. 
Скалозуб І.Ю. 
 

  Захід 5.4.3. Підготовка аналітичної 
довідки за результатами діяльності 

Начальник відділу 
підтримки та роз-
витку  інфраструк-
тури Горбаченко 
О.В. 
Керівники відділів: 
Старчак О.І., Пота-
пенко Н. В., Сербін 
О.В.,Іванова О.М., 
керівники бюро: 
Мудревська Я.М., 
Коваленко Ю.І., 
Роговий М.О., 
Кузьменко А.І., 
Овдій І.В.,  
Кисиленко О.В., 
Кордюк В.В., 
Вовчук Д.М. 
Мещерська І.Ю. 

Щомісячно Кількість заходів 3 
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