
 
Звіт плану діяльності Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  

правової допомоги на ІІ квартал 2017 року у Чернігівській області 
 

п/н Найменування завдання 
Найменування заходу для вико-

нання завдання 
 

Найменування показника результати-
вності виконання заходу 

Значення показника 
результативності 
виконання заходу 

Примітка 
у разі не-
довико-
нання 
плану План Факт 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової  
спроможності та правових можливостей територіальних громад 
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Завдання 1.1 
Проведення  
правопросвітницьких заходів 
для громад та спільнот, зок-
рема щодо можливостей для 
вирішення правових питань; 
змісту основних реформ, що 
проводяться Урядом України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 1.1.1. Визначення конкрет-
них першочергових спільних пра-
вових потреб територіальних гро-
мад, органів територіальної самоо-
рганізації населення, насамперед, 
проблемних питань у їх взаємодії з 
органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та 
організаціями у межах територіа-
льної юрисдикції МЦ (формування 
та підтримка в актуальному стані 
«карти правових потреб» 
- Формування «карти правових 

потреб» 

За результатами аналізу звернень 
громадян сформована карта правових 
потреб (по квітень 2017р. включно). 
16.05.2017р.- інформація  розміщена на 
сайті регіонального та місцевого центрів. 
05.05.2017 – створено робочу групу щодо 
визначення правових потреб 
територіальних громад у межах 
юрисдикції місцевого центру. 1 1  

Захід 1.1.2. Проведення правопро-
світницьких заходів, спрямованих 
на запобігання безробіттю: 
Ніжинський міськрайонний центр 
зайнятості; 
 
Срібнянський районний центр 
зайнятості; 
 
Борзнянський районний центр 

07.04.2017р. проведено семінар на тему: 
«Легальна зайнятість. Гарантії прав гро-
мадян на охорону праці» в Ічнянському 
центрі зайнятості. 
11.04.2017 р. проведено спільний семі-
нар у Носівському районному центрі 
зайнятості на тему «Легальна зайня-
тість». 
18.04.2017р. проведено семінар в Вар-
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зайнятості; 
 
Варвинський районний центр за-
йнятості; 
 
Бахмацький районний центр за-
йнятості; 
 
Ічнянський районний центр зайня-
тості; 
 
Прилуцький міськрайонний центр 
зайнятості; 
 
Носівський районний центр зайня-
тості 
 
Бобровицький відділ Носівського 
РЦЗ 
 
Талалаївський відділ Срібнянсько-
го РЦЗ 

винському районному центрі зайнятості 
на тему: «Запобігання торгівлі людьми. 
Виїзд за кордон. Легальне працевлашту-
вання» 
19.04.2017р. проведено семінар на тему 
«Гарантії працевлаштування для учасни-
ків АТО» у Борзнянському  районному 
центрі зайнятості. 
21.04.2017р. проведено семінар у Бахма-
цькому районному центрі зайнятості на 
тему «Легальна зайнятість». 
27.04.2017 р. у відділі сприяння зайнято-
сті в Талалаївському районі проведено 
семінар на тему: «Легальна зайнятість». 
05.05.2017р. проведено семінар у Бобро-
вицькому районному центрі зайнятості 
за темою «Звільнення у зв’язку з скоро-
ченням штату». 
10.05.2017р. у відділі сприяння зайнято-
сті в Талалаївському районі Срібнянсь-
кого районного центру зайнятості про-
ведено семінар для молоді. 
18.05.2017р. участь у семінарі в Бобро-
вицькому центрі зайнятості для нововід-
критих фізичних осіб-підприємців з те-
мою «Стаж що зараховується при приз-
начені пенсії». 
24.05.2017р. участь у семінарі в  Бобро-
вицькому центрі зайнятості для нововід-
критих фізичних осіб-підприємців з те-
мою «Стаж, що зараховується при приз-
начені пенсії». 
25.05.2017 р. проведено семінар в Вар-
винському районному центрі зайнятості 
на тему: «Легальна зайнятість». 
30.05.2017р. у Носівському районному 
центрі зайнятості відбувся семінар «Ле-
гальна зайнятість»; 
14.06.2017 р. виступ у Бобровицькому 
районному центрі зайнятості. Тема 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Умови та порядок заключення і розір-
вання трудових договорів». 
15.06.2017р. семінар у Варвинському 
районному центрі зайнятості на тему 
«Деякі аспекти легальної зайнятості: 
випробувальний термін. Відповідаль-
ність роботодавця не невиконання своїх 
обов’язків» 
19.06.2017р. семінар в Носівському ра-
йонному центрі зайнятості на тему «Ле-
гальна зайнятість»; 
19.06.2017р. семінар у Ніжинському 
міськрайонному центрі зайнятості на 
тему : «Як не стати жертвою шахрайст-
ва»; 
21.06.2017р. семінар у Борзнянському 
районному центрі зайнятості. Тема «Від-
криття власної справи». 

Захід 1.1.3. Проведення правопро-
світницьких заходів, спрямованих 
на запобігання випадкам домаш-
нього насильства: 
Варвинське ВП Прилуцького ВП 
ГУНП в Чернігівській області   

 

11.05.2017р.в рамках Всеукраїнської  
інформаційної  компанії про домашнє 
насильство, яку ініціював Центр інфор-
мації про права людини: “Насильство: 
Мовчати не можна говорити. Кому пос-
тавте самі” проведено засідання «за кру-
глим столом» спільно із Варвинським 
відділенням поліції Прилуцького відділу 
поліції ГУНП в Чернігівській обл.. 

1 1  

Захід 1.1.4. Проведення правопрос-
вітницьких заходів, спрямованих на 
запобігання дискримінації: 
-  заходи щодо підвищення рівня 
обізнаності з питань запобігання та 
протидії дискримінації та підготов-
ка навчально-методичного видання 
для органів державної влади, місце-
вого самоврядування, установ та 
організацій  

19.04.2017р.відбувся круглий стіл за 
участю працівників центру та, начальник 
юридичного відділу апарату Бобровиць-
кої РДА Ірина БУШМИЧ, 1-й заст. Боб-
ровицького міського голови Лариса ПЕ-
ТЬКО та голова ГО "Народний контроль 
та правозахист" Гробовий Євгеній Юрі-
йович (м.Бобровиця).  
21.04.2017р. виступ в управлінні Держа-
вної казначейської служби України у 
Бобровицькому районі виступ «Порядок 
оформлення права власності на землю». 
28.04.2017р.  в Носівській ЗОШ I-
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IIIступенів №1 організовано та проведе-
но виховну годину для учнів 8 класів на 
тему: «Що таке дискримінація». 
05.05.2017р. виступ на семінарі у Бобро-
вицькому районному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Теми 
виступів: «Економічне насильство», 
«Спадкування за заповітом». 

Захід 1.1.5. Проведення правопро-
світницьких заходів, спрямованих 
на запобігання злочинності: 

- Зустрічі з трудовими коле-
ктивами на тему: «Профілактика 
злочинів легкої латентності: обра-
за, наклеп, ухилення від сплати 
податку, порушення рівноправно-
сті громадян, відмова в поданні 
громадянину інформації, пору-
шення правил охорони праці» 

Срібнянський РС Управління 
ДСНС України у Чернігівській 
області 

-  

17.05.2017р. зустріч із колективом Ні-
жинського міськрайонного відділу з пи-
тань пробації. 
23.05.2017р. робоча зустріч із керівни-
ком Варвинського відділу пробації Тро-
ян А. О. та представником місцевої по-
ліції Бойко О. В. по питанню співпраці 
23.05.2017р. зустріч із колективом Сріб-
нянського районного відділу з питань 
пробації. 
25.05.2017р.робоча зустріч із начальни-
ком Бахмацького районного відділу з 
питань пробації Горбач Анною . 
31.05.2017р.  нарада із начальником Іч-
нянського РВ з питань пробації старшим 
лейтенантом внутрішньої служби, Са-
щенко С.В. 
01.06.2017р. зустріч із старшим  
інспектором Бобровицького районного 
сектору з питань пробації Центрального 
міжрегіонального управління виконання 
кримінальних покарань та пробації, 
Міністерства юстиції України Євгенієм 
Білоусом щодо подальшої співпраці. 
02.06.2017р. робоча зустріч із начальни-
ком та колективом Прилуцького відділу 
з питань пробації підполковником вн.сл. 
Тищенко Людмилою, заступником нача-
льника Кізім Ольгою, старшим інспек-
тором Біловською Тетяною, інспектором 
Кубрак Русланою,   фахівцем Симонець 
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Олесею, інспектором Іщенко Тетяною та 
слідчого відділу з  питань пробації Сав-
ченко Світланою . 
06.06.2017р.  зустріч з начальником  
Носівського районного сектору з питань 
виконання кримінальних покарань та 
пробації Макеєнком А.В. 
06.06.2017р. зустрічі з завідувачем Тала-
лаївского районного сектору з питань 
пробації Юлією Карпенко . 
14.06.2017р.участь в нараді у 
Срібнянському відділі Прилуцької 
місцевої прокуратури. Присутні : 
начальник та прокурор Срібнянського 
відділу Прилуцької місцевої (Олег 
Смалько та Андрій Бондар). 
16.06.2017р.налагодження співпраці з 
Прилуцьким міськрайонним відділом з 
питань пробації ,  зустріч із заступником 
начальника відділу з питань пробації 
Ольгою Кізім . 

Захід 1.1.6. Проведення правопро-
світницьких заходів, спрямованих 
на роз’яснення змісту ключових 
реформ (змін у законодавстві) у 
сфері соціального захисту, освіти, 
охорони здоров’я, пенсійного за-
безпечення, тощо: 

1. - ТОВ «Борзна птахопро-
дукт»; 

2. Носівський НВК «ЗНЗ-
ДНЗ»; 

3. Відділення поштового 
зв’язку Ічня Центру по-
штового зв’язку № 3 м. 
Прилуки Чернігівської ди-
рекції Публічного акціоне-
рного товариства "Укрпо-
шта"; 

4. Срібнянське віділення АТ 

04.04.2017р. участь у сході села  Оста-
повка Варвинського району (присутні 
актив села, депутати с/р, районної та 
обласної ради, жителі громади). 
13.04.2017р. зустріч із колективом НА-
СК «ОРАНТА» м.Бобровиця.  
18.04.2017р. для працівників відділення 
поштового зв’язку №1 м.Носівка  та ко-
лективу ДНЗ «Ромашка» проведено ін-
формування щодо зміни Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» 
28.04.2017 р.  робоча зустріч із 
керівником Срібнянського відділення 
ПАТ КБ «Приватбанк» Оленою Ушкало. 
28.04.2017р.  в  Носівському НВК «ЗНЗ-
ДНЗ»№3 проведено виховну годину для 
учнів старших класів на тему «Криміна-
льна відповідальність неповнолітніх»; 
05.05.2017р.  в  Носівському НВК «ЗНЗ-
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«Ощадбанк»; 
5. Сектор інформаційної дія-

льності та комунікацій з 
громадськістю Прилуцької 
міської ради; 

6. Талалаївська районна 
центральна бібліотека; 

7. Бобровицький дятичий са-
док «Веселка»;  

8. Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. 
       9.   Мармизіська сільська рада 
Варвинського району 
     10. Ніжинський професійний 
ліцей побуту і сервісу 
 

ДНЗ»№3 для вчителів проведений  право 
просвітницький захід на тему «Праця 
жінок»; 
23.05.2017р. проведено виховну годину 
для учениць Ніжинського професійного 
ліцею побуту і сервісу «Як не стати 
жертвою насильства». 
19.05.2017р. зустріч із колективом 
Бобровицького ДНЗ «Веселка». Тема  
«Отримання аліментів». 
25.05.2017р. проведена лекція для 
Срібнянського відділення АТ 
«Ощадбанк» стосовно їх прав та 
обов’язків в рамках запровадження ЄС 
безвізового режиму. 
30.05.2017р.  проведена зустріч із 
педагогічним колективом 
Красноколядинської ЗОШ I-III 
Талалаївського р-ну. 
19.06 2017р. зустріч із колективом 
Прилуцької міської бібліотеки для дітей 
ім. Павла Білецького- Носенка .Тема: 
«Особливості правового врегулювання 
праці жінок у трудовому законодавстві 
України». 
20.06.2017р. із трудовим колективом 
Рябухівської сільської ради 
Талалаївського р-ну. 

Захід 1.1.7. Проведення постійно 
діючих правопросвітницьких семі-
нарів/форумів з найактуальніших 
питань життя громад, зокрема, 
захисту прав споживачів комуна-
льних послуг, організації ОСББ, 
безоплатного отримання земель-
них ділянок, громадської безпеки 
із залученням партнерів МЦ з чис-
ла громадських організацій, дер-
жавних установ та комунальних 
установ органів державної влади 

20.04.2017р. участь у семінар-нараді  
при Бобровицький РДА для  
голів сільських рад  спільно  із головою 
ГО "Народний контроль та правозахист" 
Євгенієм Гробовим . Тема : «Правові 
методи попередження неправомірних дій 
енергопостачальних організацій». 
29.05.2017р. виступ для працівників від-
ділу державної реєстрації Бобровицької 
райдержадміністрації на тему: «Європа 
без віз».  
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та місцевого самоврядування, та 
інших відповідно до потреби 
 
Семінар-нарада для сільських го-
лів при Бобровицькій РДА/РР 
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Завдання 1.2 
Розвиток мережі партнерів 
та незалежних провайдерів 
надання БПД, налагодження 
співпраці із ними та надання 
методичної допомоги з ме-
тою удосконалення надання 
ними БПД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 1.2.1. Надання методичної 
допомоги органам місцевого само-
врядування щодо створення ними 
спеціалізованих установ з надання 
БПД або прийняття відповідних 
місцевих програм та проведення 
конкурсу 

- Олексинська сільська рада 
Срібнянського району 

11.04.2017р. участь у навчанні для служ-
бовців Борзнянської РДА на тему: Земе-
льний кодекс «Приватизація земельних 
ділянок». 
13.04.2017р. надання метод.допомоги 
працівникам Олексинської сільської 
ради Срібнянського р-ну. 
21.04.2017р. виступ у відділі статистики 
в Бобровицькому районні. Тема «Поря-
док оформлення права власності на зем-
лю». 
27.04.2017р надано практичні пора-
ди щодо заповнення е-декларацій в 
с.Свидовець Бобровицького р-ну.  
25.05.2017р. Борзнянська РДА. Навчан-
ня для службовців: «Конфлікти в держа-
вних установах як їх подолати».. 
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Захід 1.2.2. Організація та участь у 
спільних заходах (семінарах, круг-
лих столах, конференціях та інших 
заходах) за участі представників 
органів виконавчої влади, місцево-
го самоврядування, установ та 
організацій, що надають БПД: 
 
Семінар із сільськими головами  
Носівська райдержадміністрація 
 
Семінар із сільськими головами-
Бобровицької райдержадміністра-
ції 
 
Семінар із сільськими головами 
Бахмацька райдержадміністрації 

12.04.2017р. проведено семінар у Центрі 
надання адміністративних послуг у м. 
Бобровиця на тему «Дисциплінарна від-
повідальність державних службовців». 
04.05.2017р. проведено семінар на тему: 
«Психологічні аспекти насильства в 
сім`ї» для  працівників Центру соціаль-
них служб для сім`ї, дітей та молоді 
Прилуцької районної державної адмініс-
трації. 
18.05.2017р. участь у засіданні виконав-
чого комітету Носівської міської ради. 
23.05.2017 – 01.06.2017р. проведено 
конкурс дитячого малюнку серед учнів 
1-4 класів шкіл Варвинського району до 
Міжнародного Дня захисту прав дітей 
спільно із представники Варвинської  
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РДА  та приватної організації «БМ-
Агро». 
09.06.2017  проведення спільного семі-
нару із працівниками БобровицькогоД-
РАЦСу, та працівниками ДВС. 
15.06.2017 участь у семінар-нараді для 
голів сільської ради при Бобровицькій 
РДА. Тема виступу: «Європа без віз», 
«Що робити в разі втрати трудової кни-
жки?». 
15.06.2017р.проведений практикум для 
Ярославської сільської ради Бобровиць-
кого р-ну щодо здійснення постановки 
на квартальний облік учасників АТО. 
09.06.2017р. виступ на семінар-нараді 
для сільських, селищних голів та секре-
тарів виконавчих комітетів селищної, 
сільських рад Талалаївського р-ну 
21.06.2017р. участь у сесії Срібнянської 
районної ради 
22.06.2017р.   участь у засіданні сесії  
Бахмацької міської ради.   

Захід 1.2.3. Створення мережі па-
раюристів - виявлення авторитет-
них осіб з неповною юридичною 
або вищою освітою на території 
громад міст, селищ, сіл для залу-
чення їх в якості параюристів за-
лучення таких осіб до консульту-
вання громади з визначених пра-
вових питань 

13.04.2017р . залучено в якості параюри-
ста  секретаря Олексинської сільської 
ради Срібнянського р-ну Куліш Вален-
тину Михайлівну. 
18.05.2017р. залучено в якості параюри-
ста  секретаря Сокиринської сільської 
ради Срібнянського р-ну  Петенко Ольгу 
Юріївну. 

1 2  

Захід 1.2.4. Проведення робочих 
зустрічей та нарад із партнерами 
по обговоренню результатів робо-
ти та напрацювання нових підхо-
дів до надання БПД, залучення 
нових стейкхолдерів: 
 
Носівська райдержадміністрація 
 

03.04.2017р. робоча зустріч із працівни-
ками відділу державної виконавчої слу-
жби Бахмацького району та в.о. началь-
ника відділу ДВС Лисун Ю.М. 
03.04.2017р. робоча зустріч із Ольгою 
Луцак, завідуючою  відділенням  стаціо-
нарного догляду Прилуцького районного 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 

3 37  



Управління соціального захисту 
населення Талалаївської райдер-
жадміністрації 
 
Управління соціального захисту 
населення в Бобровицькому районі 
 

послуг).  
04.04.2017р. робоча зустріч із начальни-
ком Держгеокадастру в Талалаївському 
районі Олександром Огієм щодо визна-
чення правових потреб територіальних 
громад. 
06.04. 2017р. робоча зустріч із Євгеном 
Чирвою, Понорівським сільським голо-
вою Талалаївського р-ну щодо подаль-
шої співпраці. 
12.04.2017 р. зустріч із приватним 
нотаріусом у м.Бахмач Кухтою Дмитром 
Олександровичем щодо подальшої спів-
праці. 
12.04.2017р. робоча зустріч із головою с. 
Дащенки Варвинського р-ну Хажанець 
С. В., підписано меморандум про спів-
працю. 
13.04.2017р. зустріч із начальником сек-
тору інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю Прилуцької 
міської ради Александровою О. В.  
12.04. 2017р. робоча зустріч із директо-
ром комунального підприємства "Тала-
лаївська районна друкарня" Леонідом 
Титухом. 
19.04.2017р. зустріч із керівником та 
колективом Ічнянського районного від-
ділення ДВС ГТУЮ. 
19.04.2017р. робоча зустріч із директо-
ром Талалаївського краєзнавчого музею 
Оленою Огій. 
27.04.2017р. зустрічі з сільськими голо-
вами с. Старий Биків та с.Свидовець 
Бобровицького р-ну.  
27.04.2017р.робоча зустріч із секретарем 
та працівником Смоської сільської ради  
Прилуцького р-ну Тригуб Тетяною. 
28.04.2017р.  зустріч із працівниками  



Бахмацького РВ ДРАЦС ГТУЮ у Черні-
гівській обл. щодо змін в законодавстві 
України та етичної поведінки державно-
го службовця. 
05.05.2017р.  зустріч та консультування 
клієнтів спільно  із адвокатом Кухтою 
В.Б. та його помічником Сосой В.А. 
11.05.2017р. зустріч із сільським голо-
вою та працівниками с. Нова Басань Бо-
бровицького р-ну. 
13.05.2017р.  проведено зустріч  з керу-
ючим справами, начальником організа-
ційного відділу Бахмацької районної 
ради Світланою Книгою щодо відклю-
чень газопостачання  та подання неякіс-
ного зжатого газу мешканцям Бахмаць-
кого району. 
12.05.2017р.робоча зустріч із в. о дирек-
тора Міського будинку культури у 
м.Прилуки Іриною Клименко.  
11.05.2017р. участь в урочистій церемо-
нії підняття Державного Прапору Украї-
ни та Прапору Європейського Союзу з 
нагоди ухвалення рішення Ради Мініст-
рів ЄС щодо скасування візових вимог 
для громадян України та відзначення 
Дня Європи в м.Носівка. 
12.05.2017р. зустріч із головою громад-
ської організації «Союз учасників бойо-
вих дій. Бобровиця» Буцом Володими-
ром щодо подальшої співпраці. 
17.05.2017р. зустріч з адвокатом Кова-
ленкоМ.А. щодо співпраці з Бобровиць-
ким бюро. 
22.05.2017р. зустріч з адвокатом Іваню-
ком Г.І.(Бобровицький р-н), з метою 
залучення його до надання безоплатною 
вторинної допомоги для клієнтів бюро. 



25.05.2017р. зустріч з адвокатом Хутор-
ною С.В. з метою залучення до співпраці 
з Бобровицьким БПД. 
25.05. 2017р . робоча зустріч з завідува-
чем Талалаївського районного сектору 
Управління Державної міграційної слу-
жби в Чернігівській області Віктором 
Михайлюком. 
29.05.2017р. зустріч із головою Тиниць-
кої сільради Бахмацького р-ну. Яною 
Погорілою. 
30.05.2017р. зустріч із сільським голо-
вою с. Красний Колядин Талалаївського 
р-ну Людмилою Сорочинською.  
31.05.2017р. зустріч з головою Громад-
ської організації «РАТИБОР ПРИЛУЧ-
ЧИНИ» Тарановим Юрієм, обговорено 
питання захисту прав учасників АТО, 
що проживають у сільській місцевості. 
31.05. 2017р. робоча зустріч із начальни-
ком управління соціального захисту на-
селення Талалаївської райдержадмініст-
рації Людмилою Карпенко щодо пода-
льшої співпраці. 
31.05.2017р. спільна нарада із працівни-
ками відділу ДВС Носівського РУЮ у 
Чернігівській області на тему «Строки 
виконавчого    провадження». 
31.05.2017р. зустріч з директором Сріб-
нянської центральної районної бібліоте-
ки Мазило Тетяною, підписано мемора-
ндум про співпрацю.  
01.06.2017р. робоча зустріч із головою 
Гмирянської сільської ради Ічнянського 
р-ну Сорокун В.М.  
07.06.2017р. проведена зустріч із нача-
льником відділу Служби у справах дітей 
Шаманською І.І. у Бобровицькому райо-
ні 
09.06.2017р. робоча зустріч з нотаріусом 



Прилуцької міської державної нотаріа-
льної контори Домашенко Людмилою 
Анатоліївною щодо співпраці. 
14.06.2017р . зустріч із  в.о старости Те-
ртишницької сільської ради  Носівського 
р-ну Миколою Вовкогон. 
16.06.2017р. робоча зустріч із Гриціївсь-
ким сільським головою Срібнянського р-
ну Михайлом Ковальовим . 
16.06.2017р. проведена зустріч із пра-
цівниками сільської ради с.Новий Биків 
Бобровицького р-ну 
20.06.2017р. зустріч із завідуючою Рябу-
хівського дитячого навчального закладу 
«Сонечко» Талалаївського р-ну Наталі-
єю Зайченко 
26.06.2017р. робоча зустріч із Горобіїв-
ським сільським головою Матійком 
Олександром у Срібнянському р-ні. 
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Завдання 1.3 
Проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комуні-
кативних заходів з регулярно-
го висвітлення діяльності РЦ, 
МЦ разом з бюро правової 
допомоги та адвокатів у ЗМІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 1.3.1. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуні-
кативних заходів  в установах ви-
конання покарань з найбільш акту-
альних правових питань вказаної 
категорії осіб 

Проведення заходу перенесено на 3 ква-
ртал 1 0  

Захід 1.3.2. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуні-
кативних заходів з правової освіти 
для осіб, які належать до основних 
соціальних і демографічних груп 
населення, інвалідів, пенсіонерів 
 
Територіальний центр «Милосер-
дя» м. Ніжин 
 

03.05.2017р. проведена інформаційна 
робота  із підопічними Територіального 
центру соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Бобровицького 
р-ну на тему «Порядок укладення запо-
віту». 
21.06.2017р. зустріч  із підопічними від-
ділення денного перебування територіа-
льного центру  «Милосердя» у м. Ніжи-
ні. Тема «Як не стати жертвою шахрайс-
тва». 
 

1 2  

Захід 1.3.3 Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуні-
кативних для дітей-сиріт, дітей, 

11.05.2017р. проведено зустріч з началь-
ником служби у справах дітей Срібнян-
ської РДА,  Соловей Світланою щодо 

1 2  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

позбавлені батьківського піклу-
вання, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, 
дітей, які постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних конфлік-
тів: 

- Талалаївський районний 
центр соціальних служб 
для сімї, дітей та молоді. 

подальшої співпраці. 
01.06.2017р. робоча зустріч із спеціаліс-
том служби у справах дітей Талалаївсь-
кої райдержадміністрації Наталією Кли-
менко щодо планування спільних захо-
дів у пришкільних таборах Талалаївсь-
кого району. 

Захід 1.3.4. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуні-
кативних для ВПО для вирішення 
найбільш актуальних правових 
питань вказаної категорії населен-
ня: 
 
Проведення семінару для ВПО, що 
проживають на території Талалаїв-
ського району 

15.06.2017р. у відділі сприяння зайнято-
сті в Талалаївському районі Срібнянсь-
кого районного центру зайнятості про-
ведено семінар для ВПО та осіб, що пе-
ребувають на обліку щодо легальної 
зайнятості . 1 1  

Захід 1.3.5. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуні-
кативних для учасників АТО для 
вирішення найбільш актуальних 
правових питань вказаної категорії 
населення: 

Зустріч із учасниками АТО в 
Срібнянському ОРВК  
 

 

18.04.2017р. прийнято участь в установ-
чих загальних зборах учасників АТО 
Срібнянщини. 
26.04.2017р. у  Талалаївському краєзна-
вчому музеї проведений захід до 31 річ-
ниці на Чорнобильській АЕС заступника 
керівника Всеукраїнської громадської 
організації «Союз Чорнобиль України» 
Іван Майстренко, представники управ-
ління соціального захисту населення 
Талалаївської райдержадмінстрації, лік-
відатори аварії на ЧАЕС. 
17.05.2017р. Борзнянський РЦЗ . Семі-
нар на тему «Гарантії працевлаштування 
для учасників АТО». 
26.05.2017р. в Ладанській селищній 
бібліотеці спільно із Центром соціаль-
них служб для сім`ї, дітей та молоді 
Прилуцької РДА відбувся інформацій-
но-розяснювальний захід для учасни-
ків АТО. 
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02.06.2017р. спільно з головою Срібнян-
ської районної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану Вольвачем 
Олександром розроблялися установчі 
документи для проведення державної 
реєстрації громадської організації спілки 
учасників АТО Срінянського району. 

Захід 1.3.6. Проведення тематич-
них семінарів, лекцій у навчальних 
закладах, закладах позашкільної 
освіти, в закладах післядипломної 
освіти: 
«Кримінальна відповідальність 
неповнолітніх» для учнів Варвин-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

04.04.2017р. урок-лекція: «Моя профе-
сія-юрист»для учнів Борзнянської ЗОШ. 
06.04.2017р. зустріч із педагогічним ко-
лективом Понорівської ЗОШ I-II ступе-
нів Талалаївського району. 
21.04.2017р. лекція  «Як не стати жерт-
вою насильства» Комарівська школа 
інтернат Борзнянського району 
25.04.2017р.  урок для учнів  Горобіївсь-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів Срібнянського р-
ну на тему: "Права та обов`язки дитини в 
Україні. 
16.05.2017р.  лекція у Бобровицькому 
коледжі ім. Майнової. Тема презентації 
«Права, обов’язки, відповідальність не-
повнолітніх». 
17.05.2017р. правова гра із учнями 6-го 
класу Прилуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Прилуцької 
міської ради на тему: «Знаємо свої пра-
ва, виконуємо обов`язки».  
22.05.2017р. зустріч із учнями Бахмаць-
кої гімназії "Права та обов`язки дитини в 
Україні.» 
19.05.2017 – проведена  правова гра  у 
Бобровицькому ДНЗ «Веселка» «Права, 
обов’язки дітей». 
19.05.2017 р. у Носівській ЗОШ №2  
проведено інформаційний захід на тему 
«Як запобігти дискримінації і криміна-
льній відповідальності неповнолітніх»; 
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23.05.2017 – 01.06.2017р. проведено 
конкурс дитячого малюнку серед учнів 
1-4 класів шкіл смт. Варва та Варвинсь-
кого району до Міжнародного Дня захи-
сту, Тема : «Я маю право!». 
01.06.2017р. з нагоди Міжнародного дня 
захисту дітей проведено правову гру з 
вихованцями Козацького куреня ім. Іва-
на Сірка на тему: «Знаємо свої права, 
виконуємо обов`язки». 

Захід 1.3.7. Проведення публічної 
презентації результатів діяльності 
МЦ разом з бюро правової допо-
моги для громад, партнерів та ЗМІ  

09.06.2017р. виступ на  семінар-нараді 
для сільських, селищного голів та секре-
тарів виконавчих комітетів селищної, 
сільських рад, ЗМІ Талалаївського райо-
ну щодо етапів розвитку системи БПД, а 
також результатів діяльності  Ніжинсь-
кого МЦ та бюро правової допомоги. 

1 1  

Захід 1.3.8. Проведення вуличного 
інформування та флешмобів з ме-
тою інформування населення та 
поширення  інформаційних розда-
ткових матеріалів 

05.04.2017р. вуличне інформування на-
селення м.Бобровиці 
05.04.2017 р. вуличне інформування 
жителів м. Прилук по вулиці Незалежно-
сті.  
13.04.2017р. вуличне  інформування 
населення смт. Талалаївка. 
14.04 .2017р. вуличне інформування 
мешканців м. Бахмач.  
19.04.2017р. вуличне інформування 
мешканців м. Бахмач. 
19.04.2017р. вуличне інформування 
м.Носівки. 
21.04.2017р. вуличне інформування на-
селення м.Бобровиці 
21.04.2017р. вуличне інформування 
с.Поповичка Талалаївського р-ну. 
27.04.2017р. на вулицях с.Українське 
Талалаївського р-ну. 
03.05.2017р. вуличне інформування жи-
телів сіл Ічнянського р-ну. 
04.05.2017р.  в селах Лісове та Підгайне 
Носівського району. проведено вуличне 
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інформування 
18.05.2017р. вуличне інформування жи-
телів м. Бахмач. 
19.05.2017р.  вуличне інформування 
громадян с.Володькова Дівиця 
01.06.2017р. вуличне інформування смт. 
Срібне. 
20.06.2017р. вуличне інформування 
с.Рябухи Талалаївського р-ну. 

Захід 1.3.9. Проведення інформа-
ційних заходів в управліннях праці 
та соціального захисту населення 

16.06.2017р.проведена зустріч з праців-
никами Управління соціального захисту 
населення Срібнянської РДА 

1 1  

Захід 1.3.10. Проведення інформа-
ційних заходів в управліннях пен-
сійного фонду 

21.04. 2017р. робоча зустріч із завідува-
чем Талалаївського сектору обслугову-
вання громадян Бахмацького об'єднано-
го управління Пенсійного фонду Украї-
ни Валентиною Андріященко та праців-
никами. 
18.05. 2017р. відбувся "круглий стіл" 
щодо обговорення законодавчих змін у 
пенсійному забезпеченні спільно із пра-
цівниками Талалаївського сектору об-
слуговування громадян  Бахмацького 
об'єднаного управління Пенсійного фон-
ду України. 

1 2  

Захід 1.3.11. Проведення інформа-
ційних заходів в лікувальних за-
кладах: 
Борзнянська ЦРЛ 

06.04.2017р.проведено  семінар на тему 
«Реформи у законодавстві щодо закладів 
охорони здоров’я» для персоналу Борз-
нянської центральної районної лікарні.     

1 1  

Захід 1.3.12. Проведення інформа-
ційних заходів в громадських ор-
ганізаціях інвалідів, будинках для 
літніх людей: 

03.05.2017р. проведена інформаційна 
робота із підопічними Територіального 
центру соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Бобровицького 

1 2  



 
Територіальний центр «Милосер-
дя» м.Ніжин 

 

р-ну на тему «Порядок укладення запо-
віту». 
21.06.2017р. зустріч  із підопічними від-
ділення денного перебування територіа-
льного центру  «Милосердя» у м.Ніжині. 
Тема «Як не стати жертвою шахрайст-
ва». 
 

Захід 1.3.11. Проведення інформа-
ційних заходів в лікувальних за-
кладах 
 
Борзнянська ЦРЛ 

06.04.2017р.проведено  семінар на тему 
«Реформи у законодавстві щодо закладів 
охорони здоров’я» для персоналу Борз-
нянської центральної районної лікарні.     

1 1  

  Захід 1.3.12. Проведення інформа-
ційних заходів в закладах держав-
ної служби зайнятості 

19.04.2017р. виступ у Бобровицькому 
центрі зайнятості: «Економічне насильс-
тво». 
21.06.2017р. виступ у Бобровицькому 
районному центрі зайнятості. Тема 
«Умови та порядок заключення і розір-
вання трудових договорів». 
 

1 2  

Захід 1.3.13. Інформаційно-
розяснювальні виступи на радіо 

11.04.2017р. Варвинське радіомовлення 
«Роз’яснення щодо порядку припинення 
шлюбу» 
10.05.2017р. Варвинське радіомовлення 
«Домашнє насильство» 

1 2  

Захід 1.3.14. Розміщення інформа-
ції про роботу центрів у мережі 
Інтернет та друкованих засобах 
масової інформації: друкована 
преса, Інтернет-видання, зовнішня 
реклама (соціальна реклама) місь-
кого типу 

Про роботу центру та бюро розміщено 
66 публікації: 
Веб-сайти організацій- 40 
Інформаційні портали- 11 
Друковані ЗМІ -12 
Радіо-2 
Сіті-лайти - 1 

12 66  

 
 
4 

 
 
 
 

Завдання 1.4 
Розширення доступу до БПД 
шляхом, зокрема, забезпечен-
ня роботи дистанційних пун-
ктів доступу до БПД та виїз-
дів мобільних консультаційних 
пунктів (виїзних прийомів 

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

• управління соціального за-
хисту населення Борзнян-
ської районної державної 

 
• 12.04.2017,10.05.2017, 14.05.2017 

- Управління соціального захисту 
населення Борзнянської районної 
державної адміністрації 

3 3  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

громадян) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Управління пенсійного 
фонду в Борзнянському 
районі(дистанційний пункт 
на постійній основі) 

• 24.04.2017; 22.05.2017; 
26.06.2017Управління пенсійно-
го фонду в Борзнянському райо-
ні(дистанційний пункт ) 

3 3  

Захід 1.4.3.  Організація виїзних 
прийомів до громадян похилого 
віку: 

• Територіальний центр 
соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних по-
слуг) у м.Бобровиця 

11.04.2017; 03.05.2017; 13.06.2017 дис-
танційний пункт у Територіальному 
центрі соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) у м.Бобровиця. 
21.06.2017. надана правова допомога 
підопічним відділення Ніжинського мі-
ського територіального центру соціаль-
ного обслуговування. 
 

3 4  

Захід 1.4.4. Забезпечення роботи 
мобільних/ дистанційних пунктів в 
відділеннях Укрпошти: 

Віллілення Укрпошти в с. 
Красний Колядин 

12.04.2017р.забезпечено роботу мобіль-
ного пункту в приміщенні відділення 
Укрпошти в смт. Варва 
18.04.2017 року забезпечено роботу мо-
більного пункту у відділенні поштового 
зв’язку №1 м.Носівка 
28.04.2017 - Відділення Укрпошти в Бо-
рзнянському  районі; 
15.05.2017 – здійснено мобільний пункт 
у відділенні Укрпошти м.Боброциця; 
16.05.2017р. забезпечено роботу мобіль-
ного пунктуу відділенні Укрпошти в 
м.Носівка; 
у відділенні поштового зв’язку 
25.05.2017р. забезпечена робота мобіль-
ного пункту у відділенні поштового 
зв’язку №2 Чернігівської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» м.Прилуки 
26.05.2017 - Відділення Укрпошти в Бо-
рзнянському  районі 
30.05.2017р. забезпечена робота мобіль-
ного пункту у відділенні Укрпошти 
с.Красний Колядин Талалаївського р-ну. 
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09.06.2017р.забезпечено роботу дистан-
ційного пункту у відділенні поштового 
зв’язку №3 Чернігівської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта 

Захід 1.4.5. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктах у 
судах: 

• Борзнянський районний 
суд 

17.04.2017; 15.05.2017; 
19.06.2017Борзнянський районний суд 
(дистанційний пункт) 
 

3 3  

Захід 1.4.6. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів в  
будинках-інтернатах, притулках, 
службах у справах дітей органів 
місцевого самоврядування, тощо: 

• відділ Варвинського ра-
йонного сектору у справах 
сім’ї молоді та спорту Вар-
винської районної держав-
ної адміністрації; 

• службах у справах дітей 
Носівської райдержадміні-
страції; 
 

20.04.2017; 24.05.2017; 20.06.2017 забез-
печено роботу дистанційного пункту в 
приміщенні сектору у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Варвинської РДА. 
25.04.2017 - Служба у справах дітей Бор-
знянської  районної державної адмініст-
рації; 
28.04.2017; 26.05.2017;30.06.2017  забез-
печено роботу  дистанційного пункту в 
службі у справах дітей Носівської рай-
держадміністрації; 
05.05.2017р. забезпечена робота мобіль-
ного пункту  у Бобровицькому районно-
му центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 
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Захід 1.4.7. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних  пунктів у 
пунктах тимчасового розміщення 
біженців,  територіальних підроз-
ділах Державної міграційної служ-
би України: 

• Талалаївський районний 
сектор Управління Держа-
вної міграційної служби в 
Чернігівській області 

25.05.2017 забезпечена робота мобільно-
го пункту прийому громадян у примі-
щенні Талалаївського районного сектору 
Управління Державної міграційної слу-
жби в Чернігівській області 

 
 
 
 
 

1 1  

Захід 1.4.8. Організація виїздів до 
громадян, які потребують БПД та 
не мають можливості самостійно 
прибути до МЦ (адресна правова 
допомога) 

12.04.2017 р. здійснено виїзд до гр. Ку-
расова О. М. (Варвинський район) 
11.05.2017р. надано адресну допомогу 
Ненич О. В.(Ічнянський р-н) 

07.06.2017 виїзний прийом до жительки 

За потреби 5  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Бахмач Романенко Н. І. 

30.05.2017виїзд до Крентовської К. І.  (м. 
Прилуки) 

13.05.2017 виїзд до Редькіна Т.П. 
м.Бобровиця 

Захід 1.4.9.  Проведення «вулично-
го» інформування, інформаційних 
зустрічей з населенням: 

06.04.2017р. вуличне інформування на-
селення в с. Гмирянка Ічнянського р-ну. 

06.04.2017р. вуличне інформування жи-
телів с. Понори Талалаївського р-ну. 

12.04.2017р. вуличне інформування жи-
телів с. Дащенки Варвинського р-ну.  
25.04.2017 року  в селі Володькова-
дівиця Носівського району проведено 
вуличне інформування. 
27.04.2017 р. вуличне інформування в с. 
Смош Прилуцького району. 
27.04.2017 року  в селі Козари Носівсь-
кого району проведено вуличне інфор-
мування  
28.04. 2017 на вулицях с. Довгалівка 
Талалаївського р-ну 
30.05.2017р. вуличне інформування ме-
шканців с. Красний Колядин Талалаївсь-
кого р-ну. 

14.06.2017 вуличне інформування 
с.Тертишники Носівського р-ну. 
14.06.2017с.ЯснаЗіркаНосівського р-ну. 
14.06.2017с.ЯблунівкаНосівського р-ну. 

16.06.2017р.вуличне інформування гро-
мадян с.Новий Биків Бобровицького р-
ну 
20.06.2017р. вуличне інформування гро-
мадян  с.Кобижча Бобровицького р-ну. 
 

3 13  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 1.4.10. Організація виїзних 
прийомів громадян  в приміщен-
нях міських, сільських, селищних 
рад, місцевих державних адмініст-
рація: 

• Куликівська районна рада; 
 
 

• Вертіївська сільська рада; 
 
 

• Олексинська сільська рада 
 
 

• Тиницька сільська рада 
 

 
 
 

• Бурімська сільська рада 

21.04.2017рБурімської сільської ради 
Ічнянський р-н; 
04.04.2017р. Остапівська сільська рада 
Варвинського р-ну. 
 21.04.2017; 19.05.2017; 23.06.2017-  
Вертіївська сільська рада Ніжинський 
район. 
06.04. 2017Понорська сільська рада 
Талалаївського району. 
12.04.2017Дашенківська сільська рада 
Варвинського р-ну. 
13.04.2017р. Олексинська сільська 
Срібнянського р-ну. 
24.04.2017 –Старобиківська сільська 
рада Бобровицького р-ну. 
25.04.2017 року  Володьково-дівацька 
сільська рада Носівського району. 
27.04.2017 – Свидовецька сільська рада 
Бобровицького р-ну 
28.04.2017 р. Мармизівська сільська рада 
Варвинського р-ну 
27.04.2017Козарськасільська рада Носів-
ського району. 
28.04.2017 сільська рада с.Ярославка 
Бобровицького р-ну. 
11.05.2017р. сільська радас.Нова Басань 
Бобровицького р-ну. 
18.05. 2017 сільська рада с.Сокиринці 
Срібнянського р-ну 
19.05.2017сільська рада с.Володькова 
Дівиця 
29.05.2017р. Тиницька сільська рада 
Бахмацького району. 
30.05.2017р. сільська радас. Красний 
Колядин Талалаївського р-ну. 
16.06.2017 – здійснено виїзний пункт до 
с.Новий Биків з метою забезпечення 
роботи  мобільних консультаційних пун-
ктів 
20.06.2017 сільська рада с. Рябухи Тала-
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лаївського району; 
23.06.2017р. Дігтярівська селиш рада 
Срібнянського району; 
30.06.2017року Гриціївська сільська рада 
Срібнянського району; 
27.06.2017сільська рада с. Комарівка 
Борзнянського р-ну. 
28.04.2017; 25.05.2017; 
30.06.2017Куликівська районна рада 
Куликівського району. 
 
 

 
Захід 1.4.11. Забезпечення доступу 
до електронних сервісів Міністер-
ства юстиції України 

За звітний квартал 32 клієнтам місцевого 
центру та бюро правової допомоги нада-
но доступ  електронних сервісів Мініс-
терства юстиції України  

постійно 19  

Захід 1.4.12. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів у 
військкоматах, військових части-
нах, профільних громадських ор-
ганізаціях ветеранів та учасників 
АТО, госпіталях: 

• ГО «Учасники антитерори-
стичної операції «ЩИТ» 

27.04.2017. прийом громадян  Громадсь-
ка організація «Учасників АТО «ЩИТ» 1 1  

  Захід 1.4.13. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів 
для ВПО у соціальних гуртожит-
ках, санаторіях та інших місцях іх 
компактного проживання: 

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

23.06.2017Прилуцький районний центр 
соціальних служб для дітей, сім`ї та мо-

лоді Прилуцької РДА 
1 1  

Захід 1.4.14. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів у 
лікувальних закладах: 

• Борзнянське поліклінічне 
відділення 

04.05.2017 р. -  Борзнянське поліклінічне 
відділення 1 1  

Захід 1.4.15. Забезпечення роботи 02.06.2017 – здійснено мобільний пункт 1 6  



мобільних/дистанційних пунктів в 
закладах Державної служби зайня-
тості: 

• Ніжинський міськрайон-
ний центр зайнятості 

 

до Бобровицького районного центру 
зайнятості. 
14.06.2017 – здійснено мобільний пункт 
до Бобровицького районного центру 
зайнятості 
21.06.2017 мобільний пункт у Боброви-
цькому районному центрі зайнятості 
19.06.2017 мобільний пункт у Ніжинсь-
кому міськрайонному центрі зайнятості 
05.05.2017 – дистанційний пункт у Боб-
ровицькому районному центрі зайнятос-
ті. 
11.05.2017- Борзнянський районний 
центр зайнятості 
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Завдання 1.5 
Забезпечення належної якості 
послуг, що надаються клієн-
там системи БПД 

Захід 1.5.1. Проведення регуляр-
них робочих зустрічей з адвоката-
ми, які надають БВПД з метою 
аналізу практики, обміну досвідом 
та обговорення проблемних пи-
тань співпраці 

26 квітня 2017 року проведено робочі 
зустрічі з адвокатами Самойленком 
М.Д., Биковець В.В., 18 травня 2017 
року з адвокатами Самойленко М.Д., 
Котенок А.П.,Кантур О.А., 21 червня 
2017 року з адвокатами Котенок А.П., 
Дорошенко Г.М.. 

3 3  

Захід 1.5.2 Проведення анкетувань 
адвокатів 
 

Проведено анкетування  адвокатів які 
надають БВПД на постійній основі які 
уклали контракти з Ніжинським МЦ  

3 3  

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

Щомісячно проводиться інтерв’ювання 
клієнтів, що звертаються до місцевого 
центру щодо якості отриманих послуг 

3 3  

Захід 1.5.4. Підготовка інформації 
щодо кращих практик захисту та 
типових звернень громадян 

Щомісячно (05.05.2017, 02.06.2017, 
04.07.2017) подається інформація щодо 
кращих практик захисту та типових зве-
рнень громадян до Регіонального центру 

3 3  

Захід 1.5.5. Проведення анкетувань 
суб’єктів права на БПД 

Проведено 3 анкетування суб’єктів права 
на БВПД 1 1  
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Завдання 1.6 
Розширення доступу до безо-
платної правової допомоги 

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

12.04.2017 р. здійснено виїзд до гр. Ку-
расова О. М. (Варвинський район) 
11.05.2017р. надано адресну допомогу 
Ненич О. В.(Ічнянський р-н) 

07.06.2017 виїзний прийом до жительки 

За потреби 5  



м. Бахмач Романенко Н. І. 

30.05.2017виїзд до Крентовської К. І.  (м. 
Прилуки) 

13.05.2017 виїзд до Редькіна Т.П. 
м.Бобровиця 
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Завдання 1.7 
Визначення правових потреб 
територіальних громад, орга-
нів територіальної самоорга-
нізації населення 

Захід 1.7.1. Формування та підт-
римка в актуальному стані карти  
правових потреб 
 

Проведено узагальнення правових пот-
реб територіальних громад території 
обслуговування Ніжинського МЦ з на-
дання БВПД 

Постійно 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 довідково-
інформаційної платформи 
правових консультацій 
«WikiLegalAid» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 2.1.1. Складення та розмі-
щення правових консультацій у 
встановленому порядку для напо-
внення довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid»: 

Право інтелектуальної власності на 
наукове відкриття, винахід, корисну 
модель та промисловий зразок 
(Сербін О. В., Данілевський В. М.); 
Правила розміщення вигрібної ями 
(вигребу) (Старчак О.І.,   
Мудревська Я.М.); 
Створення фермерського госпо-
дарства 
(Старчак О.І.,  Вовчук Д.В.); 
Виконання рішень Європейського 
суду з прав людини 
(Старчак О.І., Данілевський В.М.) 
Порядок прийняття в експлуата-
цію закінчених будівництвом об'є-
ктів 
(Старчак О.І.,  Мудревська Я.М.); 
Допомога на дітей одиноким ма-
терям 

Постійно проводиться моніторинг чин-
ного законодавства з питань: 
 
Право інтелектуальної власності на 
наукове відкриття, винахід, корисну 
модель та промисловий зразок; 
 
Правила розміщення вигрібної ями (ви-
гребу); 
 
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 

Постійно Постійно  



  (Сербін О.В., Коваленко Ю.І.); 
Соціальні гарантії працівників 
бібліотек(Старчак О.І., Овдій І.В.) 
Захід 2.1.2. Редагування та підтри-
мання в актуальному стані право-
вих консультацій розміщених у 
довідково-інформаційній платфо-
рмі правових консультацій «Wiki-
LegalAid» у встановленому поряд-
ку 

Щотижнево проводиться моніторинг 
чинного законодавства з питань: 
Право інтелектуальної власності на 
наукове відкриття, винахід, корисну 
модель та промисловий зразок; 
Правила розміщення вигрібної ями (ви-
гребу); 
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 

Постійно Постійно  

9 Завдання 2.2 
Розвиток людських ресурсів, в 
тому числі пулу юристів міс-
цевих центрів (відділи БППД, 
представництва, право про-
світництва та бюро) для ви-
конання функції представни-
цтва 

Захід 2.2.1. Проведення заходів з 
метою розвитку компетенцій, на-
виків та підвищення кваліфікації 
(навчання, дистанційне он-лайн 
навчання, семінари, тренінги) для 
персоналу центрів, адвокатів та 
партнерських інституцій: 
- Поширення інформації про 
центри БПД у ЗМІ; 
- Удосконалення співпраці з ОМС 

Проведені бесіди з адвокатами, 
що співпрацюють із Ніжинським МЦ . 

За результатами бесіди , згоду 
стати тренерами у навчаннях спеціаліс-
тів бюро правової допомоги надали ад-
вокат: 
- Кухта Володимир Борисович ( сімейне 
право) 
- Котенок Андрій Петрович(земельне 
право)  
 
 
 

1 1  

10 Завдання 2.3 
Створення та розвиток між-
регіональних ресурсно-
комунікаційних платформ 

Захід 2.3.1. Проведення інформа-
ційних заходів серед потенційних 
користувачів та партнерів щодо 
початку роботи платформ та пере-
ліку можливих послуг 

15.06.2017р. відбулася зустріч працівни-
ків Ніжинського місцевого центру та 
Прилуцького бюро правової допомоги із 
начальником управління «Київська меж-
регіональна ресурсно-комунікаційна 
платформа» Сергієм Кучуруком.  

1 1  



  Захід 2.3.2. Проведення заходів з 
вивчення потреб у послугах між-
регіональних ресурсно-
комунікаційних платформ та фор-
мування переліку потенційних 
організацій-партнерів для них 
(університети, громадські органі-
зації, благодійні фонди, експерти, 
лідери громадської думки, тощо) 

03.07.2017р. участь у засіданні робочої 
групи з пілотування модельних програм 
надання безоплатної правової допомоги 
в регіонах, організоване Координацій-
ним центром з надання правової допомо-
ги за підтримки проекту «Доступна та 
якісна правова допомога в Украї-
ні» і Міжнародного фонду «Відроджен-
ня». 

1 1  

Захід 2.3.3. Внесення пропозицій 
до проекту календаря заходів на 
базі платформи з урахуванням 
потреб у підвищенні кваліфікації, 
організації круглих столів, семіна-
рів, тренінгів, тощо 

03.07.2017р. внесення пропозицій та 
участь в обговорені напрацьованих ре-
зультатів досліджень щодо правового 
захисту громадян під час виявлення по-
рушень при періодичній повірці, обслу-
говуванні та ремонті засобів вимірюва-
льної техніки (лічильників) та встанов-
лення лічильників газу суб’єктами гос-
подарювання, що надають послуги з 
електро-, тепло-, газо- і водопостачання, 
зокрема ПАТ «Чернігівгаз».  

1 1  

Децентралізація системи БПД 
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Завдання 3.1 
Взаємодія між регіональними 
та місцевими центрами БПД, 
прийняття управлінських 
рішень 
 

Захід 3.1.1. Здійснення всіх необ-
хідних заходів відповідно до прое-
кту порядку взаємодії Координа-
ційного центру з надання правової 
допомоги та його територіальних 
відділень на всіх стадіях бюджет-
ного процесу  

За звітний період по КПКВК 3603020 
профінансовано в повному обсязі в сумі 
17182,10 грн.  

- придбано матеріалів на суму 
15659,10грн. та 1523,00грн. кон-
вертів та марок  

4 4  

Захід 3.1.2. Здійснення необхідних 
заходів відповідно до Порядку 
оперативного планування та моні-
торингу діяльності 

26.04.2017 р - проведено аналіз 
діяльності Ніжинського МЦ з надання 
БВПД  на території обслуговування 
центру  
20.03.2017, 22.05.2017, 20.06.207 
проведено моніторинг виконання 
завдань та заходів, що визначені планом 
роботи на ІІ квартал 2017 року на основі 
звітної інформації 
21.04.2017р. семінар-нарада для відпові-
дальних осіб місцевих центрів за прийом 

4 6  

http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
http://www.irf.ua/
http://www.irf.ua/


документів від неприбутковим організа-
ціям щодо приведення у відповідність до 
вимог Податкового Кодексу установчих 
документів для включення до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій. 
16.06.2017р. Дистанційний  курс  
«Робота з клієнтом» для працівників 
бюро та відділів правової інформації та 
консультацій . 

Захід 3.1.3. Проведення різних 
комунікативних заходів щодо об-
міну досвідом та покращення вза-
ємодії та результативності роботи 
в регіоні 

28.04.2017р. участь директора Ніжинсь-
кого МЦ Володимира Бригинця у робо-
чій нараді за підсумками роботи центрів 
у 1 кв.2017 рік, що відбулася у 
м.Чернігові 

 За потре-
би 1  
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Завдання 3.2 
Моніторинг діяльності 
центрів БПД 

Захід 3.2.1. Проведення регулярно-
го моніторингу діяльності бюро 
правової допомоги силами центра-
льного офісу МЦ (відділ правоп-
росвітництва та інтеграції БППД 
та БВПД, відділ підтримки та роз-
витку інфраструктури) 
 

21.04.2017р.  проведено моніторинг дія-
льності відділу «Ічнянське бюро право-
вої допомоги». 
 
 
 
 
 
 

1 1  



Захід 3.2.2.Підготовка пропозицій 
щодо порядку моніторингу діяль-
ності центрів з надання БВПД 16.05.2017р. створення робочої групи з 

питань визначення правових потреб те-
риторіальних громад у межах юрисдик-
ції місцевого центру, вивчення проблем-
них питань та пошуку шляхів їх вирі-
шення (директор Ніжинського МЦ з 
надання БВПД Бригинець В.Д., голова 
робочої групи – Сербін О.В.) 
26.04. 2017р. проведена робоча нарада за 
участю працівників центру та керівників 
бюро щодо дотримання  законодавства 
при наданні безоплатної правової допо-
моги, правильності ведення документа-
ції, номенклатури, забезпечення вико-
нання планів роботи, проведення право-
просвітницьких  заходів  та оформлення 
належним чином методичних рекомен-
дацій 

1 2  

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання  
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 
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Завдання 4.1  
Автоматизація бізнес-
процесів в системі БПД, в 
тому числі бюджетне та 
фінансове управління 

Захід 4.1.1 Здійснення обліку ма-
теріальних цінностей, фінансового 
забезпечення та планування 
 

Бухгалтерський облік здійснюється на 
належному рівні щомісячно, з дотри-
мання вимог Бюджетного кодексу Укра-
їни , Закону України "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Укра-
їні", постанов,  наказів  та інших норма-
тивно –правових актів.  

3 3  
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Завдання 4.2 
Підтримання в актуальному 
стані інформації на порталі 
системи БПД  (в частині, що 
стосується функціонування 
системи в Чернігівській обла-
сті) 
 
 

Захід 4.2.1. Підготовка та розмі-
щення статей, матеріалів про ро-
боту РЦ, МЦ, бюро правової до-
помоги на веб-сайті Центру 

На веб-сайті розміщено 78 публікацій 
про роботу РЦ, МЦ, бюро правової до-
помоги. 

постійно 78  

Захід 4.2.2. Підготовка статистич-
них та аналітичних матеріалів 

Підготовлені статистичні дані щодо зве-
рнень громадян до місцевого центру та 
відділів бюро правової допомоги за пе-
ріод з 01.04.2017 по 30.04.2017, з 
01.05.2017 по 31.05.2017, з 01.06.2017 по 

3 3  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.06.2017. 
Аналіз матеріалів діяльності центру та 
бюро для підготовки статистичної звіт-
ності, заповнення гугл- форм для КЦ. 
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Завдання 4.3 
Розвиток аналітичної спро-
можності центрів 

Захід 4.3.1. Захід 4.3.1. Підготовка 
інформації для «Інформаційного 
дайджесту системи безоплатної 
правової допомоги в Україні» 

Інформаційний дайджест №23. 
 Статті 
«У відділенні поштового зв’язку Прилу-
цького району надавали правову допо-
могу», 
«Про те, як не стати жертвою насильства 
говорили на лекції-тренінгу у Ніжині» 
  
Інформаційний дайджест №24 . Стаття у 
ЗМІ « Про те , як не стати жертвою на-
сильства , говорили на лекції –тренінгу у 
Ніжині» 
 
Інформаційний дайджест №25. Стаття 
«Працівники бюро правової допомоги та 
поліції обговорили питання взаємодії із 
попередження домашнього насильства у 
Варвинському районі» 

3 3  

Захід 4.3.2. Збір, аналіз та узагаль-
нення інформації (подання та ви-
світлення звітності) 

Щотижнева оперативна інформація щодо 
видання доручень центрами з надання 
БВПД, оплати послуг та відшкодування 
витрат адвокатів, які надають БВПД у 
2017 році, робота мобільних та 
дистанційних пунктів, проведені зустрічі 
та правопросвітницькі заходи. 

3 12  

Захід 4.3.3. Підготовка аналітичної 
довідки за результатами діяльності 

Щомісячно до 25 числа на основі статис-
тичних даних проводиться аналіз ситуа-
ції щодо забезпечення права на БППД та 
спроможність органів місцевого самов-
рядування до утворення спеціалізованих 
установ / залучення осіб приватного 

3 3  



права до надання БППД. 
Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  

exofficio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 
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Завдання 5.1 
Побудова оптимальної моделі 
оформлення відносин з адво-
катами - працівниками офісів 
громадського захисту у кри-
мінальних провадженнях 
(трудовий чи цивільний дого-
вір), системи оплати їх праці 
та управління людськими ре-
сурсами 
 

 

Захід 5.1.1. 
Проведення консультацій з адво-
катами щодо істотних умов такого 
контракту   

 

  

Виконання 
пункту 
перенесено 
на ІІІ 
квартал 
2017 року у 
зв’язку з 
відсутністю 
кошторис-
них приз-
начень для 
закупівлі 

Захід 5.1.2. Формування поперед-
ніх переліків адвокатів, зацікавле-
них здійснювати захист за таким 
контрактом 

 

  

Виконання 
пункту 
перенесено 
на ІІІ 
квартал 
2017 року у 
зв’язку з 
відсутністю 
кошторис-
них приз-
начень для 
закупівлі 

Захід 5.1.3. Розроблення пропозицій 
щодо методики моніторингу та 
оцінювання роботи адвокатів – 
працівників офісів громадського 
захисту у кримінальних проваджен-
нях 

 

  

Виконання 
пункту 
перенесено 
на ІІІ 
квартал 
2017 року у 
зв’язку з 
відсутністю 
кошторис-
них приз-
начень для 
закупівлі 



Захід 5.1.4. Виявлення та форму-
вання пулу адвокатів-наставників. 
Проведення консультування з ни-
ми щодо можливих умов участі у 
наставництві 
 

З метою підвищення кваліфікації та роз-
витку професійних навиків спеціалістів 
бюро правової допомоги Ніжинським 
місцевим центром з надання БВПД з 
адвокатами, які співпрацюють з місце-
вим центром, були проведені консульта-
ції для створення тематичних пули адво-
катів, готових стати тренерами у на-
вчаннях спеціалістів бюро правової до-
помоги. (Котенок А.П., Кухта В.Б.) 
 

1 1  

 


