
 
Звіт плану діяльності Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за ІІІ квартал 2017 року у Чернігівській області 
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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, зокрема щодо 
можливостей для вирі-
шення правових питань; 
змісту основних 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» 

03.07.2017р. участь у засіданні 
робочої групи КЦ із проведення 
пілотного дослідження правових 
проблем територіальних громад, 
а саме Бобровицького, Борзнян-
ського та Ніжинського районів 
19.07.2017р. проведено засідання 
робочої групи з питань визна-
чення правових потреб Боброви-
цького, Борзнянського та Ніжин-
ського районів, вивчення про-
блемних питань та пошуку шля-
хів їх вирішення. 
 

1 2  

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; 

14.07.2017р.проведений семінар: 
«Пенсійна реформа» у Борзнян-
ському районному центрі зайня-
тості. 
20.07.2017р. у Варвинському 
районному центрі зайнятості 
проведений семінар для учасни-
ків АТО «Запобігання безробіттю 
учасників АТО. Відповідальність 
за порушення трудових гаран-
тій». 
20.07.2017р.проведений семінар  
для осіб, які перебувають на об-
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- Бахмацький районний центр 
зайнятості; 

- Ічнянський районний центр 
зайнятості; 

- Прилуцький міськрайонний 
центр зайнятості; 

- Носівський районний центр 
зайнятості 

- Талалаївський відділ Сріб-
нянського РЦЗ 

ліку в Прилуцькому міськрайон-
ному центрі зайнятості. 
26.07.2017р. у відділі сприяння 
зайнятості в Талалаївському ра-
йоні Срібнянського районного 
центру зайнятості  проведено 
семінар. Тема : « Жіноча праця» 
02.08.2017р. проведений семінар 
в Варвинському районному 
центрі зайнятості «Протидія тор-
гівлі людьми. Працевлаштування 
за кордоном». 
04.08.2017р. проведений семінар 
в Ічнянському районному центрі 
зайнятості на тему: «Легальна 
зайнятість». 
03.08.2017р. у відділі сприяння 
зайнятості в Талалаївському ра-
йоні проведено семінар про запо-
бігання нелегальній зайнятості, 
торгівлі людьми, експлуатації 
дитячої праці. 
10.08.2017р. виступ у Боброви-
цькому районному центрі зайня-
тості. Тема «Оскарження непра-
вомірних ». 
17.08.2017р. проведений семінар 
Бобровицькому районному 
центрі зайнятості. Тема виступу 
«Оскарження неправомірних дій 
працівників енергопостачальних 
організацій ». 
17.08.2017р. у відділі сприяння 
зайнятості в Талалаївському ра-
йоні Срібнянського районного 
центру зайнятості  проведено 
семінар «Легальна зайнятість». 
05.09.2017р. проведено семінар у 
Носівському районному центрі 
зайнятості на тему «Легальна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зайнятість». 
07.09.2017 р. у Ніжинському 
міськ районного центрі зайнятос-
ті  проведено семінар «Легальна 
зайнятість». 
13.09.2017р. виступ у Боброви-
цькому районному центрі зайня-
тості. Тема виступу «Відпустки 
учасників бойових дій». 
20.09.2017р. виступ у Боброви-
цькому районному центрі зайня-
тості з темою «Відпустки учас-
ників бойових дій». 
 

Захід 1.1.3. Проведення правопрос-
вітницьких заходів, спрямованих на 
запобігання випадкам домашнього 
насильства: 
 

- Варвинське ВП Прилуцького ВП 
ГУНП в Чернігівській області   

 

19.07.2017р. спільно  із 
працівниками Варвинського ВП 
Прилуцького ВП ГУНП в 
Чернігівській області проведена 
робота по наданню комплексної 
допомоги сім’ї, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах.    

1 1  

Захід 1.1.4. Проведення правопросві-
тницьких заходів, спрямованих на 
запобігання дискримінації: 
- «Профілактика злочинів легкої ла-
тентності: образа, наклеп, ухилення 
від сплати податку, порушення рів-
ноправності громадян, відмова в по-
данні громадянину інформації, по-
рушення правил охорони праці»; 
- Срібнянське РС Управління ДМС 

України у Чернігівській області 

19.07.2017р. проведена зустріч із 
колективом Срібнянського РС 
Управління ДМС України у 
Чернігівській області щодо 
співпраці , обміну інформацією, 
проведення спільних 
інформаційно-просвітницьких 
заходів та консультувань 
громадян із правових питань. 

1 1  

Захід 1.1.5. Проведення правопрос-
вітницьких заходів, спрямованих на 
запобігання злочинності: 

- Ічнянський районний відділ 
з питань пробації 

08.09.2017р проведений семінар 
у Ічнянський районний відділ з 
питань пробації на тему «Профі-
лактика злочинності», «Доступ 
до БПД» 
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Захід 1.1.6. 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: 
- Служба у справах дітей Борзнян-
ської РДА; 
- Мринський  ДНЗ «Сонечко» Но-
сівського р-ну; 
- Крупичпільське стаціонарне відді-
лення Ічнянського р-ну; 
- Срібнянське районне споживче 
товариство; 
- Прилуцький краєзнавчий музей 
імені В. І. Маслова ; 
- Талалаївська районна центральна 
бібліотека; 
- Бобровицьке бюро технічної інве-
нтаризації; 
- Бахмацького відділення Прилуць-
кої ОДПІ ГУ ДФС Озерянська сіль-
ська ради Варвинського району 
-Вузлова поліклініка станції Ніжин 

13.07.2017р.- зустріч із колекти-
вом Мринського ДНЗ «Сонечко» 
Носівського р-ну. Тема: «Як не 
стати жертвою насильства в 
сім’ї». 
27.07.2017р. проведено навчання 
працівників Озерянської сільсь-
кої ради Варвинського р-ну щодо 
удосконалення надання БППД. 
03.08.2017р. проведена зустріч-
лекція  із колективом 
Срібнянського відділення 
Прилуцької ОДПІ Головного 
управління ДФС України  
23.08.2017р. проведено семінар в 
Крупичпільському стаціонарно-
му відділенні Ічнянського р-ну на 
тему: «Пенсійна реформа». 
21.08. 2017р. проведена із пра-
цівниками Прилуцького краєзна-
вчого музею ім. В.І. Маслова.  
07.09.2017р. проведений семінар 
у Талалаївській районній центра-
льній бібліотеці на тему «Генде-
рна рівність – ознака правової 
держави».  
13.09.2017р. виступ у Боброви-
цькому БТІ. Тема виступу «Запо-
бігання корупції» 
25.09.2017р.зустрічізколективом
Бахмацького відділення Прилу-
цької ОДПІ ГУ ДФС, а такожін-
формування по проекту «Я маю 
право» 
27.09.2017р. Вузлової поліклініки 
станції Ніжин.  Проведений ін-
формаційний захід та розміщені 
флаєра у місцях доступу відвіду-
вачів про систему БПД та «Я 
маю маю право» . 
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29.09.2017р. Борзнянська РДА, 
навчання для службовців: «Як, 
коли та кому повідомити про 
корупцію». 
 

Захід 1.1.7. 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 

31.08.2017р. участь у засіданні 
робочої наради щодо призначен-
ня житлової субсидії на наступ-
ний опалювальний періодвБоб-
ровицькій райдержадміністрації 
за участю ГО «Народний конт-
роль та правозахист». 
10.08.2017р.виступ перед праців-
никами Бобровицької районної 
ради на тему: «Все про відпуст-
ки» 
17.08.2017 р. участь у семінар – 
нараді  з керівниками органів 
місцевого самоврядування, сек-
ретарями міської, сільських 
радБобровицького р-ну. Тема 
виступу: «Особливості виділення 
земельних часток (паїв)». 
30.08.2017р. участь у нараді з 
питань забезпечення законності 
та правопорядку, захисту прав і 
свобод громадян при 
Талалаївській РДА. 

1 4  
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Завдання 1.2 
Розвиток мережі парт-
нерів та незалежних про-
вайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці 
із ними та надання ме-
тодичної допомоги з ме-
тою удосконалення на-
дання ними БПД 
 
 

Захід 1.2.1. 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: 
- Срібнянськаайдержадміністрація; 
- Борзнянська райдержадміністра-
ція; 
- Бахмацька районна рада. 

07.07.2017р.участь у семінарі в 
Бобровицькому районному 
центрі служб сім’ї, дітей та мо-
лоді. Тема виступів «Аліменти».  
28.07.2017р. участь у семінарі 
для службовців Борзнянської 
РДА. Тема «Ділова українська 
мова» 
27.07. 2017р.участь у заході, що 
відбувся у Талалаївській район-
ній центральній бібліотеці на 

3 15  

https://bobr-rrada.gov.ua/nasha-diialnist/novyny/item/564-seminar-narada-z-kerivnykamy-orhaniv-mistsevoho-samovriaduvannia-sekretariamy-miskoi-silskykh-rad
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 передодні Дня хрещення Київсь-
кої Русі 
18.08.2017р. проведена спільна 
нарада із працівниками Бахмаць-
кого відділення Управління ви-
конавчої дирекції фонду соціаль-
ного страхування в Чернігівській 
області 
22.08.2017р. відбулося спільне 
консультування громадян При-
луцького р-ну, за участю пред-
ставників Прилуцького міськра-
йонного відділу державної реєст-
рації актів цивільного стану та 
Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівсь-
кій області Логвіненко С. в рам-
ках проведення нового освітньо-
го проекту «Я маю право». 
23.08.2017р.  участь у акції «Я 
маю право» для населення спіль-
но із працівниками Талалаївсько-
го відділу ДРАЦС та районного 
сектору з питань пробації. 
23.08.2017р. участь у заході з 
нагоди Дня Державного Прапора 
України та 26-ї річниці Незалеж-
ності України у Ніжинському, 
Талалаївському, Носівському, 
Бахмацькому, Срібнянському, 
Прилуцького р-нів. 
29.08.2017 р. спільно із праців-
никами відділу ДВС Носівського 
РУЮ проведено вуличне інфор-
мування громадян, щодо можли-
вості скористатися електронними 
сервісами Міністерства юстиції 
України та проекту «Я маю пра-
во». 
28.08. 2017р. семінар в Талалаїв-
ському територіальному центрі 



соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) для 
працівників тер центру. 
25.09.2017р.  прийнято участь у 
сесії Срібнянської районної ради 
за участю  сільськіх  голів, 
керівників підприємств, 
організацій району, 
представників поліції, 
прокуратури 

Захід 1.2.2. 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 

14.09.2017р. проведено робочу 
зустріч та нараду з пара-юристом 
Бойко О.М. (юрист у міській 
раді) по обговоренню співпраці 
та результатів роботи БПД. 
15.09.2017р. проведено робочу 
зустріч та нараду з пара-юристом 
Ніколаєнко В. (представник ПП 
«Візер») по обговоренню резуль-
татів роботи БПД. 
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Захід 1.2.3. Проведення робочих 
зустрічей та нарад із партнерами по 
обговоренню результатів роботи та 
напрацювання нових підходів до 
надання БПД, залучення нових 
стейкхолдерів: 
- Носівський районний суд Боб-

ровицький районний сектор з 
питань пробації; 

- Варвинська районна рада. 

05.07.2017р. зустріч із працівни-
ками  відділу державної реєстра-
ції Прилуцької райдержадмініст-
рації. Тема: «Доступ до держав-
них реєстрів через Кабінет елект-
ронних сервісів». 
14.07.2017р. зустріч із директо-
ром Бахмацького відділення 
Ощадбанку Сорокою В.М. 
14.07.2017р. робоча зустріч із 
начальником відділу з питань 
трудових відносин Управлінням 
соціального захисту населення 
Прилуцької районної державної 
адміністрації Сурай О.В. 
13.07.2017р. зустріч із виконав-
чим комітетом Мринської  
об’єднаної територіальної грома-
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ди Носівського р-ну. 
13.07.2017р. робоча зустріч із 
завідувачем архівного сектору 
Талалаївської райдержадмініст-
рації Анатолієм Ведмедем. 
27.07.2017р зустріч із головою с. 
ОзеряниВарвинського р-ну Дми-
тренко С.  
26.07.2017р.проведено робочу 
зустріч з колективом та завідува-
чем  Носівського ДНЗ «Ромаш-
ка»   
03.08. 2017р. зустріч  із  праців-
никами Управлінням містобуду-
вання та архітектури Прилуцької 
міської ради . 
31.07.2017р.участь у засіданні 
робочої наради щодо призначен-
ня житлової субсидії на наступ-
ний опалювальний періодвБоб-
ровицькій райдержадміністрації 
за участю ГО «Народний конт-
роль та правозахист». 
31.07.2017р . зустрілася із  Корі-
нецьким сільським головою Сер-
гієм Трояном  та  працівниками  
Корінецької сільської бібліотеки. 
07.08. 2017р. проведена зустріч із 
працівниками відділу юридично-
го Прилуцької РДА та по роботі 
зі зверненнями громадян. 
10.08. 2017р. проведено робочу 
зустріч із заступником начальни-
ка відділу з активної підтримки 
безробітніх  Прилуцького МЦЗ 
Нюнька Т.М. 
08.08.2017р. у Талалаївській ра-
йонній державній адміністрації 
відбулася робоча зустріч  із пра-
цівниками з питань діловодства 
та контролю апарату райдержад-



міністрації   
09.08.2017р. робоча зустріч   із 
начальником  Талалаївського 
відділу ДВС Головного територі-
ального управління юстиції в  
Чернігівській області Володими-
ром Михном. 
09.08.2017р. робоча зустріч з 
старостою Хотинівської сільської 
ради та домовились про функці-
онування мобільного пункту. 
16.08.2017р.налагоджена спів-
праця із Дідовецькою сільською 
радою Прилуцького р-ну. 
15.08.2017р. зустріч із головою 
Щаснівської сільської ради Боб-
ровицького р-ну Лавриненко Л.Г 
15.08.2017р. робочі зустрічі із 
Юрківцівським сільським голо-
вою Світланою Мірошниченко та 
працівниками сільради , місцевої 
бібліотеки. 
17.08.2017р. робочу зустріч з в.о. 
начальника Носівського район-
ного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Головного 
територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області 
Улько Н.Ф. 
23.08.2017р. проведено зустріч з 
секретарем Кобижчанської сіль-
ської ради Бобровицького р-ну 
Пісецькою Л.М. 
29.08. 2017р. робоча зустріч із 
працівниками Талалаївського 
районного сектору Управління 
Державної міграційної служби в 
Чернігівській області. 
01.09.2017 р. зустріч із заст. на-
чальника Управління пенсійного 
фонду м. Прилук начальником 



відділу пенсійного забезпечення 
Бондаренко В.П. 
04.09.2017р. робоча зустріч із 
начальником відділу ДВС Носів-
ського РУЮ щодо проведення 
подальших спільних заходів пра-
во просвітницького характеру та 
доступу громадян до сайтів Міні-
стерства юстиції України 
07.09.2017р. зустріч із виховате-
лями Бобровицького дитячого 
садка «Золотий ключик». 
19.09.2017р. робоча зустріч  із 
начальном відділу надання соці-
альних послуг Ічнянського 
центру зайнятості по обговорен-
ню результатів роботи та нових 
підходів до надання БПД. 
18.09. 2017р проведено робочу 
зустріч  із начальником 
Ічнянської служби Пробації  по 
обговоренню результатів роботи 
та напрацювання нових підходів 
до надання БПД. 
13.09. 2017р. робоча зустріч із 
головним спеціалістом відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців апарату Талалаївської  
районної державної адміністрації 
Іваном Можневським. 
14.09. 2017р. робоча зустріч з 
керуючим відділення ТВБВ 
№10024/0205 (смт.Талалаївка) 
філії – Чернігівське обласне 
управління АТ «Ощадбанк» 
Віталієм Біликом. 
27.09.2017 р.проведена робоча 
зустріч зістаршим інспектором 
Бобровицького районного 
сектору з питань пробації – 
Білоусом Є.М. 



25.09.2017р. проведена робоча 
зустріч з головою Бурімської 
сільської ради Ічнянського райо-
ну Чернігівській області по обго-
воренню результатів роботи з 
надання БПД. 
26.09 2017р.проведено робочу 
зустріч із працівниками Комуна-
льного підприємства «Прилуцьке 
міжміське бюро технічної інвен-
таризації» 
27.09.2017р.зустріч із директо-
ром Бобровицького районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді – Роговим 
О.О. Під час зустрічі підписано 
Меморандум про подальшу спів-
працю. 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 1.3 
Проведення інформацій-
но-роз’яснювальних та 
комунікативних заходів 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 

19.07.2017р. спільно із 
психологом Прилуцького 
міськрайонного відділу з питань 
пробації Людмилою Павлюченко 
проведена зустріч із 
засудженими та в.о. начальника 
державної установи «Прилуцька 
виховна колонія» майором 
внутрішньої служби Куликом О. 
В. 

1 1  

Захід 1.3.2. Проведення інформа-
ційно-роз’яснювальних та комуніка-
тивних заходів з правової освіти для 
осіб, які належать до основних соці-
альних і демографічних груп насе-
лення, інвалідів, пенсіонерів: 
- Стаціонарне відділення терито-

ріального центру соціального 
обслуговування пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних гро-

06.07.2017р. участь у нараді соц-
працівниківНіжинського місько-
го територіальний центру соціа-
льного обслуговування. 
12.07.2017р. участь у нараді соц-
працівниківБорзнянського тери-
торіальний центру соціального 
обслуговування. Тема: «Надання 
адресної правової допомоги» 
18.07.2017р.інформування пра-
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мадян в с.Митченки  Бахмацько-
го району 

цівників Талалаївської районної 
центральної бібліотеки, Талала-
ївського територіального центру 
соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг), Тала-
лаївського краєзнавчого музею. 
«Як не стати жерствою шахрайс-
тва» 
02.08.2017р.виступ «Ремонт та 
заміна газових лічильників» для 
працівників Бобровицького тери-
торіального центру  
15.09.2017р. спільно із представ-
ником Бахмацького управління 
поліції , дільничим офіцером 
поліції Кириченко Р.О. проведе-
на  зустріч  із людьми, які пере-
бувають на утриманні в  стаціо-
нарному відділенні територіаль-
ного центру соціального обслу-
говування пенсіонерів та одино-
ких непрацездатних громадян 
Бахмацького району (с. Митчен-
ки та с. Красне) 
 

Захід 1.3.3. 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  

23.08.2017 р. відбувся круглий 
стіл за участю працівників При-
луцького районного центру соці-
альних служб для дітей, сім`ї та 
молоді Прилуцької РДА на тему: 
«Законодавство про попереджен-
ня насильства в сім`ї». 
15.09.2017р.проведено круглий 
стіл для  працівників Центру 
соціальних служб для сім`ї, дітей 
та молоді Прилуцької районної 
державної адміністрації на тему: 
«Умови призначення та виплати 
допомоги при народженні дити-
ни». 
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Захід 1.3.4. 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-
вають в Ічнянському р-ні 

26.09.2017р проведена зустріч та  
надана допомога сім’ї ВПО, що 
проживають в Ічнянському р-ні, 
а також розповсюджено інфор-
мацію  про проект «Я МАЮ 
ПРАВО». 
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Захід 1.3.5. 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 Сріб-
нянському районі. 
 

30.06.2017 р. підписано Мемора-
ндум про співпрацю між Бобро-
вицьким бюро та  ВГО «Союз 
учасників бойових дій». 
03.07.2017р. проведений семінар 
в Варвинському РЦЗ на тему: 
«Соціальні гарантії учасників 
АТО». 
31.07.2017р. зустріч із учасника-
ми АТО в Малодівицькій селищ-
ній раді за участю  начальника 
Прилуцького бюро правової до-
помоги Кузьменко А.І., директо-
ра  Центру соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді Прилуцької 
РДА Дементєвої Н. Г.,  психолога 
Центру соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді Прилуцької 
РДА Кантур А. С. 
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Захід 1.3.6. Проведення тематичних 
семінарів, лекцій у навчальних за-
кладах, закладах позашкільної осві-
ти, в закладах післядипломної осві-
ти: 
Правопросвітницький захід для 
працівників Носівського ДНЗ №1 
«Барвінок»; 

07.09.2017р. гра-розминка для 
дітей у Бобровицького дитячого 
садочку «Золотий ключик» на 
тему «Права та обов’язки», «Каз-
кову правову вікторину». 
13.09.2017р. проведена лекцію 
для школярів та працівників Но-
сівського НВК на тему: «Як не 
стати жертвою домашнього на-
сильства» 

1 2  

Захід 1.3.7. Проведення публічної 
презентації результатів діяльності 
МЦ разом з бюро правової допомо-

25.09.2017р. участь у сесії Сріб-
нянської районної ради, де були 
сільські голови, керівники підп-

1 1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ги для громад, партнерів та ЗМІ  риємств, організацій району, 
представники поліції, прокурату-
ри. 30.09.2017р. у Срібнянській-
районної газеті «Срібнянщина» 
№ 38 опублікована стаття «пра-
цюємо вже рік» про результати 
діяльності. 
 

Захід 1.3.8. Проведення вуличного 
інформування та флешмобів з ме-
тою інформування населення та 
поширення  інформаційних роздат-
кових матеріалів 
 
Ічнянський район 
Срібнянський район 
Носівський район 

06.07.2017р. здійснено вуличне 
інформування  населення смт. 
Талалаївки. 
06.07.2017р. здійснено вуличне 
інформування  населення смт. 
Срібне. 
18.07.2017р. проведено вуличне 
інформування громадян та роз-
міщено інформацію на стендах 
м.Носівка. 
27.07.2017р. проведено вуличне 
інформування мешканців 
м.Бахмач. 
05.08.2017р. проведено вуличне 
інформування громадян на уро-
чистому святкуванні міста Бах-
мача . 
19.08.2017р. проведено вуличне 
інформуванняжителів та гостей 
м. Бахмач, які відвідали «СПА-
СІВСЬКИЙ ЯРМАРОК» 
15.09. 2017р.  вуличне інформу-
вання  жителів віддалених сіл в 
Ічнянському р-ні, а саме с. Горо-
дня. 

 

3 7  

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

14.09.2017р.проведена зустріч із 
колективом та начальником 
Управління соціального захисту 
населення Прилуцької районної 

1 1  



населення Прилуцької районної 
державної адміністрації 

державної адміністрації Бутко 
Н.П. 

Захід 1.3.10. Проведення інформа-
ційних заходів в управліннях пен-
сійного фонду: 
- Ніжинське об’єднане УПФУ 

28.09.2017р. проведений інфор-
маційний захід та розміщені фла-
єра у місцях доступу відвідувачів 
«Єдине вікно» про систему БПД 
та «Я маю маю право» 

1 1  

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

12.07.2017р. зустріч із колекти-
вом Талалаївської центральної 
районної лікарні. 

1 1  

Захід 1.3.12. 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 

Про роботу центру та бюро роз-
міщено 43 публікації: 
Інтернет-видання – 27; 
Друковані ЗМІ -14; 
Радіо-2 
 

12 43  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 1.4 
Розширення доступу до 
БПД шляхом, зокрема, 
забезпечення роботи ди-
станційних пунктів дос-
тупу до БПД та виїздів 
мобільних консультацій-
них пунктів (виїзних при-
йомів 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-
міністрації 

• Управління соціального за-
хисту населення Прилуцької 
районної державної адмініс-
трації 

 
 
 
 
 
 

Кількістьзаходів 

 
 
 
 
 
 

3 
 

4  

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

• Управління пенсійного фон-
ду в Борзнянському районі 

Кількістьзаходів 3 3  

Захід 1.4.3.  Забезпечення роботи 
мобільних/ дистанційних пунктів в 
громадських організаціях інвалідів, 
будинках для літніх людей: 

• Талалаївський територіаль-

 
 

Кількістьзаходів 1 7  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ний центр соціального об-
слуговування (надання соці-
альних послуг) 

• Борзнянське стаціонарне відді-
лення для тимчасового або пос-
тійного проживання одиноких 
пенсіонерів та інвалідів 

• Територіальному центрі со-
ціального обслуговування в 
м.Бобровиця 

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

• Відділення поштового 
зв’язку №1м.Носівка 

• відділення Укрпошти смт. 
Варва; 

• Відділення поштового 
зв`язку №3 Чернігівської 
дирекції УДППЗ «Укрпош-
та»; 

• Відділення Укрпошти в Борз-
нянському  районі 

• Бобровицьке відділення Ук-
рпошти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кількістьзаходів 3 8  

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

• Борзнянський районний суд 

 
Кількістьзаходів 

 
 

1 1  

Захід 1.4.6. 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 

 
 
 
 
 

Кількістьзаходів 

 
 
 
 

 
6 
 
 

8  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

центр соціальної служби для 
сім’ї, дітей та молоді 

• Прилуцький районний центр 
соціальних служб для дітей, 
сім`ї та молоді Прилуцької 
районної державної адмініс-
трації; 

• Служба у справах дітей Борз-
нянської  районної державної 
адміністрації 
 

Захід 1.4.7. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних  пунктів у 
пунктах тимчасового розміщення 
біженців,  територіальних підрозді-
лах Державної міграційної служби 
України: 

• Талалаївський районний се-
ктор Управління Державної 
міграційної служби в Черні-
гівській області 
 
 
 

Кількістьзаходів 1 1  

Захід 1.4.8. Організація виїздів до 
громадян, які потребують БПД та не 
мають можливості самостійно при-
бути до МЦ (адресна правова допо-
мога) 
Талалївське бюро правової допомо-
ги 

Кількістьзаходів 1 1  

Захід 1.4.9.  Проведення «вуличного» 
інформування, інформаційних зустрі-
чей з населенням: 

• с.ПобочіївкаСрібнянського 
району; 

• с.ГрицаївкаСрібнянського ра-
йону; 

• с.ОзеряниВарвинського ра-
йону; 2 

• с.МакіївкаВарвинського ра-

 
 
 
 
 

Кількістьзаходів 10 26  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

йону; 
• с.КухаркаВарвинського райо-

ну; 
• смт.ТалалаївкаТалалаївського

району; 
• с.КорінецькеТалалаївського 

району; 
• с.ЮрківціТалалаївського ра-

йону; 
• м.Бахмач; 2 
• с.ПлискиБорзнянського райо-

ну; 
• с.ВисокеБорзнянського райо-

ну; 
• с.Крупичколе Ічнянського 

району; 
• с.Андріївка Ічнянського ра-

йону; 
• с.Городня Ічнянського райо-

ну; 
• м.Носівка 
• с.МринНосівського району; 
• с.СелищеНосівського району; 
• с.ХотинівкаНосівського ра-

йону; 
• с.КоломійцівкаНосівського 

району; 
• с.СтараБасаньБобровицького 

району; 
• с.ЩаснівкаБобровицького 

району; 
• с.КобижчаБобровицького ра-

йону; 
• с.Новий Биків Бобровицького 

району; 
• м.Бобровиця 

Захід 1.4.10. Організація виїзних 
прийомів громадян  в приміщеннях 
міських, сільських, селищних рад, 
місцевих державних адміністрація: 

 
Кількістьзаходів 10 26  



• Куликівська районна рада; 
• Гриціївська сільська рада 
• Тиницька сільська рада 
• Бурімська сільська рада 
• Озерянська сільська рада 
• Макіївська сільська рада 
• Кухарівська сільська рада 
• Корінецька сільська рада 
• Юрківська сільська рада 
• Горобіївська сільська рада 
• Малодівицька селищна рада; 
• Прилуцька районна держав-

на адміністрація; 
• Плисківська сільська рада; 
• Висоцька сільська рада; 
• Гмирянська сільська рада 
• Мринська сільська рада 
• Лихачівська сільська рада 
• Селищниська сільська рада 
• Хотинівська сільська рада 
• Коломійцівська сільська ра-

да 
• Старобаспанська сільська 

рада 
• Щаснівська сільська рада 
• Бобровицька районна дер-

жавна адміністрація 
• Кобижчанська сільська рада 
• Новобиківська сільська рада 

Захід 1.4.11. Забезпечення доступу 
до електронних сервісів Міністерст-
ва юстиції України 
 

 3 8  



Захід 1.4.12. Забезпечення роботи 
мобільних/дистанційних пунктів у 
військкоматах, військових частинах, 
профільних громадських організаці-
ях ветеранів та учасників АТО, гос-
піталях: 

• Бахмацький районний війсь-
ковий комісаріат 

• ГО «Союз учасників бойо-
вих дій» 

 

Кількістьзаходів 

 
 
 
 
 

3 4  

5 
 

Завдання 1.5 
Забезпечення належної 
якості послуг, що нада-
ються 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 

17.07.2017 року Самойленко 
М.Д.- Ткаченко Н.М. 
29.08.2017 року Гайдук В.Г.-
Биковець В.В. 
29.09.2017 року Яременко М.М., 
Самойленко М.Д., Котенок А.П., 
Дорошенко Г.М. 

3 3  

Захід 1.5.2. Здійснення ін-
терв’ювання клієнтів РЦ та МЦ що-
до якості отриманих послуг 

Щомісячно у Ніжинському МЦ  
проводяться інтерв»ювання кліє-
нтів щодо якості отриманих пос-
луг 

3 3  

Захід 1.5.3. Підготовка інформації 
щодо кращих практик захисту та 
типових звернень громадян 
 

Щомісячно до 05.08.2017, 
05.09.2017, 05.10.2017 року пода-
ється інформація щодо кращих 
практик захисту та типових звер-
нень громадян до Регіонального 
центру 

3 3  

6 Завдання 1.6 
Розширення доступу до 
безоплатної правової 
допомоги 

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

Кількістьзаходів За потреби   1  

7 Завдання 1.7 
Визначення правових по-
треб територіальних 
громад, органів терито-
ріальної самоорганізації 
населення 
 

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

 

Постійно   



Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж системи БПД 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 2.1 
Розвиток довідково-
інформаційної платфор-
ми правових консультацій 
«WikiLegalAid» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 2.1.1. Редагування та підтри-
мання в актуальному стані правових 
консультацій розміщених у довідко-
во-інформаційній платформі право-
вих консультацій «WikiLegalAid» у 
встановленому порядку 

 
 
 
 
 
 
 

Постійно Постійно  

Децентралізація системи БПД 
 
 
9 
 
 
 

Завдання 3.1 
Взаємодія між регіональ-
ними та місцевими 
центрами БПД, прийн-
яття управлінських рі-
шень 

Захід 3.1.1. Здійснення всіх необхід-
них заходів відповідно до проекту 
порядку взаємодії Координаційного 
центру з надання правової допомоги 
та його територіальних відділень на 
всіх стадіях бюджетного процесу  

За звітний період по КПКВК 
3603020 профінансовано в пов-
ному обсязі в сумі 56350,00 грн.  
придбано матеріалів на суму 
46288,00грн. та 2413,00грн. кон-
вертів та марок 

4 4  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

06.09.2017 р - проведено аналіз 
діяльності Ніжинського МЦ з 
надання БВПД  на території 
обслуговування центру; 
 
20.07.2017, 22.08.2017, 20.09.207 
проведено моніторинг виконання 
завдань та заходів, що визначені 
планом роботи на ІІІ квартал 
2017 року на основі звітної 
інформації 
 

2 4  

10 

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) 

15.09.2017 р - проведено моніто-
ринг діяльності відділу «Талала-
ївське бюро правової допомоги» 

1 1  

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

 
11 

Завдання 4.1  
Автоматизація бізнес-
процесів в системі БПД, в 
тому числі бюджетне та 
фінансове управління 

Захід 4.1.1 Здійснення обліку мате-
ріальних цінностей, фінансового 
забезпечення та планування 
 

Бухгалтерський облік здійсню-
ється на належному рівні щомі-
сячно, з дотримання вимог Бю-
джетного кодексу України , За-
кону України "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність 
в Україні", постанов,  наказів  та 
інших нормативно –правових 
актів.  

3 3  



12 
 
 
 
 
 
 

Завдання 4.2 
Підтримання в актуаль-
ному стані інформації на 
порталі системи БПД  (в 
частині, що стосується 
функціонування системи 
в Чернігівській області) 

Захід 4.2.1. Підготовка та розміщен-
ня статей, матеріалів про роботу РЦ, 
МЦ, бюро правової допомоги на 
веб-сайті Центру 

На веб-сайті постійно 
розміщаються   публікаціїпро 
роботу РЦ, МЦ, бюро правової 
допомоги. 

постійно постійно  

Захід 4.2.2. Підготовка статистич-
них та аналітичних матеріалів 

Підготовлені статистичні дані 
щодо звернень громадян до міс-
цевого центру та відділів бюро 
правової допомоги за період з 
01.07.2017 по 31.07.2017, з 
01.08.2017 по 31.08.2017, з 
01.09.2017 по 30.09.2017. 
Аналіз матеріалів діяльності 
центру та бюро для підготовки 
статистичної звітності, заповнення 
гугл- форм для КЦ. 

3 3  
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Завдання 4.3 
Розвиток аналітичної 
спроможності центрів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 4.3.1. Підготовка інформації 
для «Інформаційного дайджесту 
системи безоплатної правової допо-
моги в Україні»  

Систематично відбувається під-
готовка інформації для «Інфор-
маційного дайджесту системи 
безоплатної правової допомоги в 
Україні» 

3 3  

Захід 4.3.2. Збір, аналіз та узагаль-
нення інформації (подання та висві-
тлення звітності) 

Щотижнева оперативна інформа-
ція щодо видання доручень 
центрами з надання БВПД, опла-
ти послуг та відшкодування ви-
трат адвокатів, які надають 
БВПД у 2017 році, робота мобі-
льних та дистанційних пунктів, 
проведені зустрічі та правопрос-
вітницькі заходи. 

3 12  

Захід 4.3.3. Підготовка аналітичної 
довідки за результатами діяльності 

Щомісячно до 25 числа на основі 
статистичних даних проводиться 
аналіз ситуації щодо забезпечен-
ня права на БППД та спромож-
ність органів місцевого самовря-
дування до утворення спеціалізо-
ваних установ / залучення осіб 
приватного права до надання 
БППД. 

3 3  

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 відно-
син з адвокатами - пра-
цівниками офісів громад-
ського захисту у криміна-
льних провадженнях 
(трудовий чи цивільний 
договір), системи оплати 
їх праці та управління 
людськими ресурсами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захід 5.1.1. 
Проведення консультацій з адвока-
тами щодо істотних умов такого 
контракту   

З метою побудови офісів громад-
ського захисту проведено консу-
льтації з адвокатами, які співпра-
цюють з Ніжинським МЦ 

1 1  

Захід 5.1.2. 
Аналіз навантаження і розрахунок 
відповідної потреби в адвокатах 
(кількість людино-годин) у розрізі 
обласного центру, районів області та 
міст обласного значення 

Відповідно до умов контракту та   
фінансування 

1 1  

Захід 5.1.3.  
Формування попередньої «карти 
покриття» 

З урахуванням потреб адмініст-
ративно-територіальної одиниці, 
та забезпечення доступу осіб до 
БВПД 

1 1  

Захід 5.1.4. 
Розрахунок потреби у транспортних 
послугах (час надання послуг, кіло-
метраж, вартість) 

Відповідно до Постанови  питан-
ня оплати послуг та відшкоду-
вання витрат адвокатів, які на-
дають БВПД  та за умови фінан-
сування 

1 1  

Захід 5.1.5.  
Формування попередніх переліків 
адвокатів, зацікавлених здійснювати 
захист за таким контрактом 

Під час проведення консульта-
цій,  адвокати не надали згоди  
здійснювати захист за таким кон-
трактом. 

1 1  

Захід 5.1.6.  
Облаштування постійних робочих 
місць для адвокатів у приміщеннях 
центральних офісів МЦ та бюро 

В місцевому центрі  та в бюро в 
наявні робочі місця адвокатів для 
роботи з клієнтом та конфіден-
ційних побачень  

1 постійно  
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