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

дання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
на 2019 рік у IV кварталі 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 

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

З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобі-
гання безробіттю, а  також на виконання Меморандуму про співпрацю між Коор-
динаційним центром з надання правової допомоги та Державною службою за-
йнятості,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допо-
моги у районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Бобровиць-
кого, Срібнянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцького, 
Носівського, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  14 правопросві-
тницьких заходи,  а саме: 

07.10.2019 року проведено семінар для  працівників та осіб, що перебувають на 
обліку у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  центру  зайня-
тості на тему: «Аліменти. Відповідальність за несплату аліментів»; 
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08.10.2019 року проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку у Варвин-
ському районному центрі зайнятості на тему: «Легальна зайнятість населення», « 
Протидія торгівлі людьми», «Жінка на ринку праці»; 
 

10.10.2019 року проведено семінар для 
осіб, що перебувають на обліку у відділі 
сприяння зайнятості в Талалаївському 
районі Срібнянської районної філії Чер-
нігівського обласного центру зайнятості 
щодо правильного нарахування тарифів 
за послуги з постачання теплової енергії 
та права на адресну безготівкову допо-
могу сім’ям, яка надається на погашення 
витрат з оплати житлово – комунальних 

послуг; 
 
14.11.2019 року проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку у Бобро-
вицькому відділу сприяння зайнятості Носівської районної філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості на тему виступ «Отримання безоплатної правової 
допомоги та інших прав ВПО»; 

 
19.11.2019 року в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» прове-
дений семінар в Бахмацькому районному центрі зайнятості на тему  «Запобігання 
нелегальної трудової міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці»; 
 
27.11.2019 року у приміщенні  Ічнянського районного центру зайнятості проведе-
но семінар для внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку у Держа-
вній службі зайнятості на тему: «Право на отримання безоплатно правової допо-
моги та інші права ВПО»; 
 

03.12.2019 року з нагоди відзначення 
Міжнародного дня людей з інвалідніс-
тю, проведено семінар для осіб, що пе-
ребувають на обліку у Бобровицькому 
районі Носівської районної філії; 
 
03.12.2019 року в рамках відзначення 
Міжнародного дня інвалідів спільно з 
фахівцями Носівської районної філії 
Чернігівського обласного центру 

зайнятості у приміщенні Публічної бібліотеки Носівської міської ради проведено 
інформаційно-консультаційний семінар для людей з інвалідністю; 
 



04.12.2019 року проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку у 
Варвинському районному центрі зайнятості до Міжнародного дня людей з  
інвалідністю; 
 
11.12.2019 року  проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькій міськрайонній філії  Чернігівського  обласного  центру  зайнятості  за 
участі представників  Управління Держпраці; 
 

16.12.2019 року проведено семінар для 
осіб, що перебувають на обліку у 
Варвинському районному центрі 
зайнятості; 
 
16.12.2019 року проведено семінар для 
осіб, що перебувають на обліку у 
Прилуцькій  міськрайонній філії 
Чернігівського обласного  центру  
зайнятості ; 

23.12.2019 року в рамках програми «Відповідальне  батьківство» проведено семі-
нар для осіб, що перебувають на обліку у Прилуцькій  міськрайонній філії Черні-
гівського обласного  центру  зайнятості на тему: «Аліменти. Відповідальність за 
несплату аліментів»; 

26.12.2019 року у приміщенні  Ічнянського районного центру зайнятості 
проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку у Державній службі 
зайнятості на тему: «Легальна зайнятість. Наслідки отримання з\п в «конверті»». 
 

Протягом звітного періоду з метою запобігання випадкам домашнього на-
сильства працівниками Ніжинського МЦ проведено 2 правопросвітницькі захо-
ди:  
13.12.2019 року у приміщенні Талалаївської центральної районної лікарні прове-
дено семінар на тему: «Протидія домашньому насильству» для  працівників та 
усіх бажаючих; 
 
26.12.2019 року провела семінар для працівників районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Талалаївської районної державної адміністрації 
на тему «Протидія домашньому насильству». 
 

Окрім того, з метою проведення правопросвітницької роботи, спрямованої 
на запобігання дискримінації, працівниками центру проведений захід: 

 
14.12.2019 року  відбулася зустріч із ромською правозахисницею,  Посланицею 
толерантності Програми Розвитку ООН в Україні  Золою Кондур та членами 
Ніжинської асоціації ромів «ЗОР». 

 



 
Протягом звітного періоду працівниками Ніжинського МЦ   проведено 3 

правопросвітницькі  заходи,  спрямовані на запобігання злочинності: 
 

22.10.2019 року  проведено  спільну ро-
бочу зустріч із працівниками   Прилуць-
кого  міськрайонного відділу філії  
Державна установа «Центр пробації» в 
Чернігівській області   на тему: «Нові 
правила щодо виїзду дитини за кордон»;  

10.12.2019 року  проведений семінар 
для осіб, що перебувають на обліку у 
Варвинському районному секторі філії 

Державної установи «Центр пробації» у Чернігівській області, спільно з началь-
ником Трояном А.О. та старшим виконавцем Варвинської державної виконавчої 
служби  Гончаренко Н.М.; 

12.12.2019 року проведено нараду із працівниками Срібнянського відділу поліції 
щодо профілактики підліткової злочинності та протидії домашньому насильству. 

 
Протягом IV кварталу 2019 року було проведено 15 правопросвітницьких 

заходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законо-
давстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забез-
печення: 

 
11.10.2019 року проведена нарада для 
працівників Управління соціального за-
хисту населення Бобровицької райдер-
жадміністрації щодо правильного нара-
хування тарифів за послуги з постачання 
теплової енергії та права на адресну без-
готівкову допомогу сім’ям, яка надаєть-
ся на погашення витрат з оплати житло-
во-комунальних послуг; 
 

23.10.2019 року проведено робочу зустріч із колективом Управління статистики в 
Ічнянському районі щодо правильного нарахування тарифів за послуги з поста-
чання теплової енергії та права на адресну безготівкову допомогу сім’ям, яка на-
дається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг; 
 

24.10.2019 року  спільно  із начальником Носівського районного сектора з питань  
виконання кримінальних  покарань та пробації  Макеєнком А.В. та поліцейським 
з логістики , збереження речових доказів та озброєння  Кухаренко І.В.  проведена 
зустріч із педагогічним колективом , батьками  Носівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 



 
29.10.2019 року  проведено робочу зустріч із працівниками служби у справах ді-
тей Прилуцької райдержадміністрації на тему: «Діяльність та обов’язки служби у 
справах дітей»; 

 

01.11.2019 року  проведено робочу зустріч 
із працівниками  Прилуцької центральної 
районної  бібліотеки на тему: «Відповіда-
льне батьківство», «Чесна платіжка»; 

19.11.2019 року проведено робочу зустріч 
із працівниками  Носівського бюро техні-
чної інвентаризації на тему: «Відповіда-
льне батьківство», «Чесна платіжка»; 

22.11.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками Носівського районного 
сектору з питань виконання кримінальних покарань та пробації; 
 
27.11.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками  Досліднянський НВК 
«ЗНЗ –ДНЗ» с. Дослідне Носівського р-ну на теми : « Права дітей, шляхи їх реалі-
зації»,  «Відповідальне батьківство», «Протидія домашньому насильству»; 

03.12.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками Публічної бібліотеки 
Носівської міської ради «Відповідальне батьківство», «Протидія домашньому 
насильству»; 

09.12.2019 року проведена робоча нарада за участю працівників Прилуцької 
міськрайонної філії  Чернігівського обласного  центру  зайнятості та  представни-
ків  Управління Держпраці міста Прилук Чернігівської області; 

10.12.2019 року проведена зустріч-лекцію із працівниками Комунального 
некомерційного підприємство " Срібнянський центр первинної медико-санітарної 
допомоги" Срібнянської районної ради на тему: «Відповідальне батьківство», 
«Протидія домашньому насильству»; 

10.12.2019 року проведено виступ щодо 
Всеукраїнського дня БПД у Бобровицькому 
Центрі дитячої творчості; 

11.12.2019 року на базі Центральної район-
ної бібліотеки м. Борзни було проведено зу-
стріч представників Борзнянського районно-
го сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області, Державної 
міграційної служби, бюро безоплатної пра-

вової допомоги з педагогічним колективом та учнями 11-х класів Борзнянської 



загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів ім. Христини Алчевської, під час якої було 
оговорено напрямки діяльності кожної із присутніх організацій; 

12.12.2019 року у  приміщенні Срібнянської центральної бібліотеки проведена 
лекція – урок для педагогічного колективу та учнів 10 класу Срібнянської  загаль-
ноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів на тему «Права, обов’язки та відповідальність 
неповнолітніх» спільно із працівниками  поліції та Срібнянського районного сек-
тору управління Державної міграційної служби  в Чернігівській області; 

24.12.2019 року проведена робоча нарада із працівниками Прилуцького міськра-
йонного  відділу державної реєстрації актів цивільного стану «Відповідальне ба-
тьківство», «Протидія домашньому насильству». 

 
Проведено 2 правопросвітницьких семінари із найактуальніших питань 

життя громад, із залученням партнерів з числа громадських організацій, держав-
них установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого самов-
рядування.   

14.11.2019 року проведена зустріч із 
представниками  ГО «Народний конт-
роль та правозахист»  та підписано Ме-
морандум про співпрацю із головою 
Гробовим Є.Ю.;  

10.12.2019 року проведена зустріч із 
представниками та головою ГО « Роз-
виток Бахмаччини» Миколою Гучинсь-
ким, обговорено подальшу співпрацю 
організацій з метою захисту прав лю-

дини шляхом підписання Меморандуму про співпрацю.  
 
За окремим графіком Мін’юсту постійно проводяться  інформаційно-

просвітницькі заходи «Я маю право» серед населення, підприємств, установ, ор-
ганізацій, навчальних закладів інформаційного друкованих та електронних мате-
ріалів(зокрема, буклетів, бюлетенів, брошур) на правову тематику відповідно до 
інтересів цільової аудиторії. Протягом звітного періоду відбулися 3заходи. 
 

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

 
Для забезпечення розвитку  мережі партнерів та незалежних провайдерів 

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

 



Так, з метою  розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місце-
вого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм надан-
ня БПД 28.11.2019 року роззроблена та  погоджена  « Програма надання безопла-
тної правової допомоги  населенню Комарівської об’єднаної територіальної гро-
мади на 2020 рік»  

Окрім того, органам місцевого самоврядування  13 разів була надана мето-
дична допомога: 

 
17.10.2019 року участь у  засіданні  виконавчого комітету Варвинської селищної 
ради та обговорені питань : затверждення висновку органу опіки та піклування;  
надання дозволу укладання договору-дарування квартири неповнолітній особі;  
визначення способу участі батька у вихованні неповнолітньої дитини; 

 
21.10.2019 року  робочу зустріч із секретарем Березівської сільської ради Нелею 
Білокур, де під час спілкування надані методичні рекомендації для удосконалення 
та забезпечення доступу мешканцям громади до безоплатної правової допомоги; 

 
31.10.2019 року проінформовано 
працівників Бобровицької ОТГ щодо 
правильного нарахування тарифів за 
послуги з постачання теплової енергії та 
права на адресну безготівкову допомогу 
сім’ям, яка надається на погашення 
витрат з оплати житлово-комунальних 
послуг ; 
 

21.10.2019 року  спільно  з державним нотаріусом Ічнянської районної державної 
нотаріальної контори  ГТУЮ у Чернігівській області Валентиною Шарою  надані 
методичні рекомендації працівникам Ступаківської  сільської ради Ічнянського 
району щодо особливості договору дарування квартири неповнолітній особі; 

 
15.10.2019 року  надано методичні рекомендації  в.о. старости Гриціївського 
стростинського округу Срібнянської селищної ради  Ковальову М.О. ; 

 
25.10.2019 року проведено робочу зустріч 
з в.о. старости Калюжинського стростин-
ського округу Срібнянської селищної ради  
Коваленком О.М.; 
 
04.11.2019 року робоча зустріч  із Болот-
ницьким сільським головою Анатолієм 
Рудьком щодо надання БППД внутрішньо 
переміщеним особам; 
 



15.11. 2019 року  проведено робочу зустріч щодо  розвитку мережі партнерів,  на-
лагодження співпраці та надання методичної допомоги для  удосконалення на-
дання БПД  із   головою Куликівської селищної ради  Наталією Халімон; 
 
18.11.2019 року  проведено робочу зустріч із працівниками Хотинівської сільської 
ради Носівського району ; 
 
20.11.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками Селищенської сільсь-
кої ради Носівського району ;  
 
26.11.2019 року участь у засіданні виконавчого комітету Варвинської селищної 
ради та обговорення питань:  затвердження висновку органу опіки та піклування;  
визначення способу участі батька у вихованні неповнолітньої дитини; 
 

26.12.2019р. участь у засіданні Координа-
ційної  ради з гендерних питань , проблем 
сім’ї, запобігання та протидії домашньому 
насильству, торгівлі людьми при виконав-
чому комітеті Ніжинської міської ради; 

26.12.2019р. участь у засіданні мобільної 
бригади соціально-психологічної допомо-
ги особам, які постраждали від домашньо-

го насильства та/або насильства за ознакою статті. 

 

Невід’ємною складовою розвитку мережі партнерів є організація та участь у 
спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах) за 
участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, уста-
нов та організацій, що відбулися у Бахмацькому, Носівському, Ніжинському,  
Прилуцькому районах, усього 6 заходів: 

18.10.2019 року участь у спортивному заході, що проходив на стадіоні «Колос» м. 
Бахмач  з іншими мешканцями міста, працівниками підприємств, установ та орга-
нізацій.  

20.10. 2019 року  участь у засіданні кру-
глого столу "Захист прав дітей, які пере-
бувають в складних життєвих обстави-
нах, відповідно до положень Конвенції 
ООН", що відбулося у приміщенні Ні-
жинської міської ради. 

25-27.10. 2019 року участь у  Базовому 
тренінгу Програми «Молодіжний пра-
цівник», що відбувся  у місті Ніжині. 

Програма розрахована на представників інститутів громадянського суспільства, 



які працюють з молоддю та державних службовців, відповідальних за реалізацію 
державної політики у молодіжній сфері на всеукраїнському, місцевому, регіона-
льному рівнях, а також на інших осіб, залучених до роботи з молоддю. 

03.12.2019 року участь у засіданні 
круглого столу з нагоди 
Міжнародного дня людей з 
інвалідністю на тему: «Шляхи 
конструктивної взаємодії між 
сторонами соціального діалогу щодо 
психологічної, професійної та 
трудової реабілітації осіб з 
інвалідністю, учасників АТО та 
учасників бойових дій», в якому взяли 

участь представники органів місцевого самоврядування та соціальних служб 
району. 

04.12.2019 року проведено спільну нараду із працівниками  Прилуцького район-
ного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему: «Визнання бать-
ківства в судовому порядку»;   

05.12.2019 року участь у засіданні за круглим столом на тему «Насильству немає 
виправдання», що відбулося у великій залі виконавчого комітету Ніжинської мі-
ської ради у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» . 
 

Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ та бюро провели  
15 робочі зустрічі та наради із партнерами по обговоренню результатів роботи 
та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів: 

11.10. 2019 року проведена зустріч із в.о. ди-
ректора  Ніжинської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів № 10 Сергієм Никонцем щодо 
подальшої співпраці; 

15.10.2019 року проведено робочу зустріч із з 
начальником Управлінням статистики у При-
луцькому районі Головного управління стати-
стики у Чернігівській області Карапетян В.М.; 
 

16.10.2019 року проведено робочу зустріч із Прилуцьким міськрайонним відділом 
державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції  
«Нові правила щодо виїзду за кордон з дитиною»; 
 
17.10.2019 року відбулася робоча зустріч із  працівниками Талалаївської райдер-
жадміністрації  сектору економічного розвитку відділу агропромислового та еко-
номічного розвитку ; 

 



22.10.2019 року  проведена робоча зустріч з старостою  села  Селище Носівського 
району щодо удосконалення та забезпечення доступу мешканцям громади до 
безоплатної правової допомоги;  

21.10.2019 року проведено робочу зустріч із з 
директором Березівської загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів Сергієм Дмитрюком що-
до подальшої співпраці; 
 
28.10.2019 року проведено робочу  зустріч із 
старостою с. Іржавець Ічнянського району Па-
влом Кірічком щодо підвищення рівеня пра-
вової обізнаності громадян; 
 

15.11.2019 року  проведено робочу зустріч із начальником Куликівського район-
ного сектору філії Державної установи «Центр пробації» Ольгою Обабко; 
 
10.12.2019 року проведено робочу зустріч із сільським головою Березівської сіль-
ської ради Людмилою Гавриш щодо удосконалення та забезпечення доступу ме-
шканцям громади до безоплатної правової допомоги; 
 
10.12.2019 року  проведені зустрічі із партнерами (Ічнянський  РС УДМС та  Іч-
нянського районного відділу ДРАЦС) щодо інформування громадян Ічнянщини 
про Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги; 

 

10.12.2019 року проведено робочу зустріч 
із працівниками Носівського районного 
відділу ДРАЦС ГТУЮ у Чернігівській 
області, працівниками Носівського 
районного відділу ДВС ГТУЮ у 
Чернігівській області, працівники 
архівного сектору райдержадміністрації 
Носівського району Чернігівської області; 
 

11.12.2019 року відбулася робоча зустріч із Харківським сільським головою Га-
линою Фесак щодо удосконалення та забезпечення доступу мешканцям громади 
до безоплатної правової допомоги; 

12.12.2019 року проведено зустріч із працівниками Служби у справах дітей Сріб-
нянської райдержадміністрації ; 

12.12.2019 року  відбулася робоча зустріч  із спеціалістоми відділу ведення Дер-
жавного реєстру виборців апарату Талалаївської районної державної адміністрації 
Ярославом Карпенко; 

 
24.12.2019 року відбулася робоча зустріч  із державним реєстратором Центру 
(відділу) надання адміністративних послуг Талалаївської райдержадміністрації 
Тетяною Мізай. 



 
Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комуніка-

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

 

Невід’ємною частиною діяльності Ніжинського МЦ та бюро правової допомоги 
є проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для різ-
них категорій населення. 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлені батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів: 
 10.12.2019 року з нагоди відзна-

чення Всеукраїнського дня безоплат-
ної правової допомоги, приуроченого 
до Дня прав людини,  до Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД  на 
екскурсію  завітали  вихованці  Ні-
жинського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей Чер-
нігівської облдержадміністрації. 
 

 
З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних з пра-

вової освіти для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних 
груп населення, інвалідів, пенсіонерів,  проводено 2 заходи: 
 
04.11. 2019 року проведено зустріч із працівниками  Болотницького стаціонарного 
відділення для постійного проживання одиноких громадян територіального 
центру соціального обслуговування пенсіонерів, яке створене для обслуговування 
одиноких громадян у Талалаївському районі; 
  
17.12.2019 року  проведено зустріч із працівниками  Талалаївського територіаль-
ного центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи для 
ВПО щодо вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної категорії 
населення: 

28.11.2019 року проведено семінар для працівників та відвідувачів Талалаївської 
районної центральної бібліотеки та внутрішньо переміщених осіб. 
 



Для вирішення найбільш актуальних правових питань працівниками Ніжин-
ського МЦ проводилися  3  інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи 
для учасників АТО   : 

 
 21.10.2019 року спільно з в.о. начальника Варвинської ДВС Коротуном О.Д. про-
вели робочу зустріч з військовим комісаром Варвинського РТЦК Юрченком Сер-
гієм Сергійовичем щодо правового захисту учасників АТО та порядок стягнення 
аліментів; 
 
27.10.2019 року участь у заході, організованому  ГО « Братство АТО» ( голова ор-
ганізації  Володимир Брюховецький)  у приміщенні дитячого Національно-
патріотичного табору «Мрія» у селі Курені Бахмацького району; 
 
30.10.2019 року у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянсь-
кого районного центру зайнятості проведено семінар для осіб, що перебувають на 
обліку та учасників АТО , ООС щодо порядку отримання відпусток учасниками 
АТО, ООС. 

 
 

 
Протягом звітного періоду було проведено   27 тематичних семінарів, лекцій 

у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядиплом-
ної освіти: 

 
11.10.2019 року участь у святкуванні учнями 1-а класу Бахмацької ЗОШ № 1 Дня 
козацтва в Україні  «Нащадки козацької слави»;  

 

11.10.2019 проведено лекцію для студентів 
Бобровицького коледжу економіки та ме-
неджменту ім. О. Майнової про « Що таке 
БПД»;  

21.10.2019 року проведено виховну годи-
ну з учнями 3-5 класів  Березівської зага-
льноосвітньої школи I-III ступенів на те-
му " Права та обов'язки дитини";  
 

22.10.2019 року проведено виховну годину  про права дитини учням  Бахмацької 
загальноосвітньої школи № 1 щодо  булінгу в Україні, про обов'язки  кожного уч-
ня та недопущення посягання на права іншої людини; 

05.11.2019 року відбулася робоча зустріч зі студентами заочної форми навчання 
Прилуцької філії МАУП « Відповідальне батьківство», «Нові правила щодо виїз-
ду за кордон з дитиною»; 

 



 
07.11.2019 року проведено лекцію на батьківських зборах у Бобровицькому за-
кладі загальної середньої освіти  I-III ступенів № 2 «Протидія домашньому наси-
льству», «Отримання безоплатної правової допомоги», «Відповідальне батьківст-
во»; 

13.11.2019 року в рамках проекту  «Я МАЮ ПРАВО!»  у Ладанській гімназії №1,  
Прилуцького району проведено виховну годину для учнів 5-7 класів на тему: 
«Права та обов’язки дітей. Конституція України–як один з основоположних до-
кументів держави»; 

15.11.2019 року проведено лекцію для учнів 6-7-8 класів Ічнянської ЗЗСО № 4 на 
тему: «Протидія домашньому насильству»; 
 
18.11.2019 року проведено навчально - правову гру «Важиниця» з учнями 9-10-11 
класів Ічнянської ЗЗСО № 4; 

20.11.2019 року виховна година для учнів 
1 класів  Ніжинської  загальноосвітньої  
школи  I-III ступенів  №9 «Права дітей . 
Булінг»; 

20.11.2019 року виховна година для учнів 
9 класів  Ніжинської  гімназії  №3 «Права 
дітей . Булінг»; 

 
27.11.2019 року проведено виховну годи-
ну  « Права та обов’язки дитини» для уч-

нів першого класу Бахмацької загальноосвітньої школи № 1;   
05.12.2019 року проведено захід присв’ячений Міжнародному дню захисту прав 
людин  для учнів 10-11 класів  Озерянської загальноосвітньої школи ; 

 
09.12.2019 року виховна година для учнів 
6 класів  Ніжинської  загальноосвітньої  
школи  I-III ступенів  №10 «Права дітей . 
Булінг»; 

10.12. 2019 року за нагоди Всеукраїнсько-
го Дня БПД, у Ладанській гімназії №1,  
проведено правовий квест для учнів 9-11 
класів на тему: «Права та обов’язки дітей. 
Конвенція та Декларація прав дитини»; 

10.12. 2019 року з метою проведення тематичних семінарів у навчальних закладах  
щодо протидії булінгу ,  працівники  Ніжинського місцевого центру з надання 
БВПД  зустрілися із учнями 7-9 класів  Ніжинської  загальноосвітньої  школи  I-III 
ступенів  №12; 



10.12.2019 року в рамках проведення Всеукраїнського дня БПД  проведено урок 
для учнів 1 класу Горобіївської загальноосвітньої  школи  I-III ступенів на тему 
«Права дітей їх захист»; 

10.12.2019 року проведено  зустріч з учнями 
3,5-11 класів Березівської загальноосвітньої  
школи  I-III ступенів з нагоди Всеукраїнського 
дня безоплатної правової допомоги; 

10.12.2019 року спільно з працівниками Вар-
винської районної філії Чернігівського облас-

ного центру зайнятості  проведено захід для школярів 10-11 класів Озерянської 
загальноосвітньої  школи  I-III ступенів. 

10.12.2019 року в рамках проведення Всеукраїнського дня БПД  проведено для 
учнів 9- го класу КЗЗСО І-ІІІ ступенів "Варвинський ліцей 1"; 

10.12.2019 року проведено лекцію для учнів 6-7-8 класів Ічнянської ЗЗСО № 4 на 
тему: «Права дитини. Можливість отримати  правову допомогу в системі БПД »; 

11.12.2019 року відкритий урок з учнями Борзнянської загальноосвітньої  школи  
I-III ступенів  ім. Христини Алчевської щодо протидії булінгу та насильства в 
сім’ї; 

11.12.2019 року проведено виховну годину 
для учнів 10 класів Харківської загальноосві-
тньої  школи  I-III ступенів на тему: протидія 
булінгу у школі; 
 
12.12.2019 року на запрошення керівника 
Державного професійно-технічний навчально-
го  закладу «Ічнянський професійний аграр-
ний ліцей» проведено лекцію для студентів на 

тему: «Знай свої права та обов’язки. Можливість отримати  правову допомогу в 
системі БПД »; 
 
13.12. 2019 року  правопросвітницький захід у Бахмацькій загальноосвітній  школі  
I-III ступенів  на тему « Права дитини в Україні»;  
 
13.12.2019 року  лекційне заняття для учнів старших класів Бахмацької загальноо-
світньої  школи  I-III ступенів № 4 на тему « Юридична відповідальність неповно-
літніх»; 

16.12.2019 року проведений семінар для студентів Прилуцького гуманітарно-
педагогічного коледжу імені І.Я.Франка на тему: «Проблема домашнього насиль-
ства в Україні. Кримінальна відповідальність». 

 



З метою проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ разом з 
бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , 06 грудня 2019 року пра-
цівники Ніжинського місцевого центру з надання БВПД, Олена Іванова та Ольга 
Пабат, взяли участь у масовому профорієнтаційному заході «День кар’єри» для 
випускників загальноосвітніх шкіл Ніжина та Ніжинського району. 
 

З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-
ники бюро систематично проводили  17 «вуличне» інформування , де поширюва-
ли  інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян: 
 

03.10. 2019 року вуличне інформування  населення 
смт Талалаївки; 
03.10. 2019 року вуличне інформування жителів м 
Ічня; 
21.10. 2019 року вуличне інформування жителів с. 
Березівка Талалаївського району; 
22.10.2019 року інформування громадян в селі Се-
лище Носівського району; 
24.10.2019  року  вуличне інформування жителів м. 
Носівка; 
05.11.2019 року проведено вуличне інформування 
жителів м Ічня; 

06.11.2019 року    інформування громадян в місті Носівка; 
11.11.2019 року    інформування громадян в місті Носівка; 

18.11.2019 року  інформування громадян в селі 
Хотинівка Носівського району; 
19.11.2019 року вуличне інформування жителів м. 
Носівка; 
03.12.2019 року поширення роздаткових матеріалів 
по установах міста: поштові відділення, Бахмацька 
РДА та УПСЗН; 
10.12. 2019 року вуличне інформування жителів с. 
Березівка Талалавського рйону; 
06.12.2019  року інформування громадян в селі 

Володькова Дівиця Носівського району; 
10.12.2019 року  інформування громадян села Дослідне Носівського району 

12.12.2019  року інформування громадян села Ма-
кіївка Носівського району; 
12.12. 2019 року вуличне інформування жителів 
міста Бахмач; 
17.12.2019 року вуличне інформування громадян в 
м.Носівка; 
24.12.2019 року вуличне інформування громадян в 
м.Носівка; 
27.12.2019  року  вуличне інформування громадян 

в м.Носівка.  



З метою проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів для населення  
в управліннях праці та соціального захисту населення (1 захід) та  управліннях 
пенсійного фонду (2 заходи) працівниками МЦ проведені  такі заходи: 
 

04.12.2019 року з нагоди Міжнародного дня 
осіб з інвалідністю проведено семінар для 
працівників управління соціального захисту 
населення Талалаївської районної державної 
адміністрації; 

 
10.12.2019 року з нагоди відзначення Всеук-
раїнського дня безоплатної правової допо-
моги у Талалаївському секторі обслугову-
вання громадян Головного управління Пен-
сійного фонду України в Чернігівській обла-
сті проведено круглий стіл за участю парт-

нерів з установ та організацій міста; 
 

11.12.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками Ічнянського відділення 
обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Че-
рнігівській області. 

 

З метою проведення інформаційних заходів в громадських організаціях ін-
валідів, будинках для літніх людей, 03.12. 2017 року з метою забезпечення досту-
пу до безоплатної правової допомоги  особам із особливими потребами працівни-
ки  Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги Олена  Іванова та Ольга Пабат  взяли  участь  у проведені  Ярмарку вакан-
сій для осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку у Ніжинському міськра-
йонному центрі  зайнятості. 

 

З метою проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах ,  
31.10.2019 року   проінформовано працівників Бобровицької районної лікарні що-
до правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та 



права на адресну безготівкову допомогу сім’ям, яка надається на погашення ви-
трат з оплати житлово-комунальних послуг. 

З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, на 
офіційний веб-сайтах організацій систематично розміщується інформація про ро-
боту центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні поради юристів. Так, 
за 4 квартал 2019 року розміщено  32 публікацій: Веб-сайти організацій -10; само-
стійні електронні ЗМІ – 2; друковані ЗМІ – 10, партнери на сторінках ФБ – 10, ра-
діо -1. 

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

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

 
Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській  області на 4 квартал 2019 року одним із за-
вдань Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги є розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом забез-
печення діяльності дистанційних та мобільних консультаційних пунктів. 

 
На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 55 мобільних та 42дистанційних консультаційних пунктів. 

 
За результатами роботи мобільних консультаційних пунктів надано 167 

роз’яснень правового характеру та прийнято 3 звернення на вторинну правову до-
помогу.  Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників центру, 
є сімейні, спадкові, житлові, цивільні,  та інші питання. 

 
Окрім того, забезпечено роботу 42 дистанційного консультаційного пункту 

у с. Талалаївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району, м. Бобро-
виця, м. Борзні, смт.Талалаївка, м.Прилуки, м.Бобровиця, смт.Варва, 
смт.Куликівка, м.Бахмач та м.Носівка. За результатами роботи дистанційних кон-
сультаційних пунктів було прийнято 394 особи,  надано 369 роз’яснень правового 
характеру.  Основними питаннями, з якими звернулись особи до працівників 
центру, були питання: житлові, сімейні та спадкові. 
 
 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей 
похилого віку працівниками центру та бюро правової допомоги забезпечено дія-
льність мобільних консультаційних пунктів на базі Територіального центру соціа-
льного обслуговування у м. Бобровиця, м.Прилуки, Талалаївського територіаль-
ного центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Борзнян-
ського стаціонарного відділення для тимчасового або постійного проживання 
одиноких пенсіонерів та інвалідів, де було проінформовано про систему безопла-
тної вторинної правової допомоги в Україні, про основні положення Закону Укра-
їни «Про безоплатну правову допомогу», діяльність Ніжинського місцевого 



центру та порядок роботи зі зверненнями гро-
мадян, а також розміщені інформаційні букле-
ти про безоплатну правову допомогу із зазна-
ченням контактного телефону та адреси роз-
міщення місцевого центру та бюро правової 
допомоги, надані відповіді на питання, осіб, 
що зверталися до даних консультаційних пун-
ктів. Більшість питань стосувалася житлового 
права, спадкового права та соціального забез-
печення. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-

сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебувають  у 
складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів забезпечено діяльність мобільних консультаційних пунктів 
спільно із представниками служби у справах дітей Бобровицької РДА, Борзнянсь-
кої  районної державної адміністрації,сектору у справах сім’ї, молоді та спорту 
Варвинської РДА, Бобровицькому центрі соціальних служб для сім’ї дітей та мо-
лоді. 
 

З метою розширення доступу до БПД також було забезпечено роботу мобі-
льних та дистанційних консультаційних пунктів в управліннях праці та соціаль-
ного захисту населення, управліннях пенсійного фонду, відділеннях Укрпошти, 
судах, в сільських, міських та селищних радах, у службах пробації, центрах за-
йнятості та бібліотеках. 
 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для внут-
рішньо переміщених осіб був організований мобільний консультаційний пункт у 
Ічнянському відділенні обласного центру зайнятості для внутрішньо переміщених 
осіб, де особам, що зверталися були надані правові консультації, роз’яснено поря-
док отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для учас-

ників бойових дій, зокрема учасників АТО забезпечено роботу дистанційного 
консультаційного пункту в Прилуцько-Варвинському об`єднаному міським війсь-
ковим комісаріатом та Борзнянському військовому комісаріаті, Ніжинській спілці 
ветеранів АТО. 

Постійно проводиться «вуличне» інформуван-
ня громадян щодо функціонування Ніжинсько-
го місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги та бюро правової 
допомоги, роз’яснюється поняття безоплатної 
вторинної правової допомоги, суб’єкти права 
на безоплатну вторинну правову допомогу, по-
рядок подання та порядок розгляду звернень 
про надання такої допомоги. 

 



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

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

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

 
Так, протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з адво-
катами,  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД:21 жовтня2019 року–Ващенко М.О. та Котенок 
А.П.; 29листопада 2019 року - Котенок А.П., Бойчук В.М.; 17грудня2019 року –
Ващенко М.О. та Самойленко М.Д.Під час спілкування обговорені наступні пи-
тання: 

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

- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допо-
моги; 

- приклади успішних практик адвокатів; 
- порядок подання актів через модуль «Кабінет адвоката БПД»; 
- перспективи розвитку подачі актів за допомогою модуля «Кабінет ад-

воката БПД» та недоліки системи;. 
 Крім того, у ході зустрічей адвокатам нагадали про своєчасність та 

необхідність здачі звітів у кінці року. 
Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці 

між місцевим центром та адвокатами.  
 Одним із завдань центру є здійснення інтерв’ювання клієнтів місцево-

го центру щодо якості отриманих послуг. 
 Попри певні труднощі з інтерв’ювання клієнтів (у зв’язку з тим, що 

інтерв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого від-
мовляються від проходження опитування також більшість зустрічей адвоката з 
клієнтом проходять поза приміщенням Місцевого центру), лише три з них згоди-
лися на опитування. Основним недоліком, на який вказали клієнти – це велика 
зайнятість адвокатів, залучення більшої кількості адвокатів для надання безопла-
тної правової допомоги у цивільному процесі. Крім того, клієнти поскаржились на 
довготривалий судовий процес. У цілому вони позитивно відзивалися про роботу 
центру та адвокатів, що надавали їм правову допомогу. 

 
З метою підготовки інформацій щодо кращих практик захисту та типових 

звернень громадян  щомісяця, до 5 числа (05.11.2019, 05.12.2019 та 
27.12.2019),центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру 
інформація про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вто-
ринну правову допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та 
типових звернень громадян на основі аналізу звітності адвокатів.  

 



ПротягомIV кварталу 2019 року до Регіонального центру повідомлялося про 
3 позитивних практикизахисту у цивільних провадженнях. Так, адвокатом Бойчук 
В.М. складено позовну заяву про стягнення матеріальної та моральної шкоди за 
завдання їй тілесних ушкоджень. Позов клієнта Центру задоволений повністю. 
Рішенням Срібнянського районного суду з відповідача стягнуто 19413,90 грн. ма-
теріальної шкоди та 20000 грн. моральної шкоди.  АдвокатомНечайом В.І.  скла-
дений позов в якому просив стягнути на користь клієнта матеріальну та моральну 
шкоду з особи, що здійснила кримінальне правопорушення. Талалаївський район-
ний суд задовільнив позовні вимоги частково.З відповідача стягнуто 7559,41 грн. 
матеріальної шкоди та 100000 грн. моральної шкоди.Також адвокат          Нечай 
В.М. склав позов до суду, в якій просив стягнути на користь клієнта матеріальну 
та моральну шкоду з особи, що здійснила кримінальне правопорушен-
ня.Талалаївський районний суд задовільнив позовні вимоги повністю. З відпові-
дача стягнуто 1016 грн. майнової шкоди та 3000 грн. моральної шкоди. 

 Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у спадкових, сімей-
них таземельних спорах, справах, що розглядаються в порядку загального прова-
дження та потерпілих у кримінальних справах. 

 
Завдання 1.6  Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

1. З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей, 
позбавлених можливості пересування, працівниками відділів бюро правової до-
помоги організовано надання правової допомоги 8 особам/ 8 виїздів, а саме: 
 

• Кислицька  Валентина Іванівна з с. Обма-
чів Бахмачського району звернулася за адрес-
ною допомогою з спадкового права; 
• Черкасова Надія Никифорівна є внутріш-
ньоперміщеною особою, яка зараз проживає у  
м. Бахмач. ЇЇ питання стосувалося оформлення 
пенсії за місцем тимчасового проживання, як 
буде зарахований пільговий стаж роботи на не-
підконтрольній території та ін.. 

• Гудименко Олександра Іванівна жителька Талалаївського р-ну звернулася за 
роз’ясненням розірваннядоговору надання телекомунікаційних послуг (відк-
лючення стаціонарного телефону); 

• Ковальчук Василь Васильович житель Бахмачського р-ну отримав адресну до-
помогу щодо аліментів; 

• Башту Зінаїду Григорівну з Талалаївського р-ну цікавив порядок перерахунку 
пенсії; 

• Чижова Лариса Володимирівна з селища Ладан Прилуцького району двічі зве-
рталася по адресну допомогу з питань щодо оформлення спадкових прав, оска-
рження рішення про відмову нарахування субсидії, соціального забезпечення 
інвалідів; 



• Ковальчук Сергій Васильович с. Зеленівка Бахмачського р-ну отримав консу-
льтацію з сімейного права. 

 
Завдання 1.7 Визначення правових потреб територіальних громад, ор-

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

торіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ та 
формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського місце-
вого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення правових 
питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги 
за період із 01.10.2019 по 31.12.2019року. За результатами аналізу звернень гро-
мадян сформована карта правових потреб територіальної юрисдикції Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інформація  
розміщена на сайті регіонального та місцевого центрів . 

 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських ме-
реж системи БПД 

Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 
місцевих центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 

 
30-31.10.2019 року начальник  відділу організації надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги та роботи з її надавачами Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної  вторинної правової допомоги взяв участь у дводен-
ному  навчальному тренінгу  «Школа тренерів»  для  працівників системи БПД,  
які використовують у роботі довідково-інформаційну платформу правових консу-
льтацій «WikiLegalAid». 

 
12.10.2019 року з метою поширення позитивного досвіду реалізації місце-

вих програм розвитку правової допомоги у м. Мена  відбулася зустріч  із обміну 
досвідом  працівників  Ніжинського та Менського  місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.  
 

06.12. 2019 року  з метою поширення позити-
вного досвіду реалізації місцевих програм ро-
звитку правової допомоги у м. Ніжині відбу-
лася зустріч  із обміну досвідом  працівників  
Ніжинського та Охтирського місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги. 

 
 
 



 
Завдання 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

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

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

• Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну мо-
дель та промисловий зразок; 

 
• Правила розміщення вигрібної ями (вигребу); 
 
• Створення фермерського господарства; 
 
• Виконання рішень Європейського суду з прав людини; 
 
• Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 
 
• Допомога на дітей одиноким матерям; 
 
• Соціальні гарантії працівників бібліотек 

 
• Порядок отримання статусу інваліда війни; 

 
• Особливості об'єднання декількох нотаріальних проваджень у єдиний про-

цес або їх роз'єднання 
 

Окрім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, ре-
дагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених місцевим 
центром правових консультацій. Також постійно здійснюється підтримання в ак-
туальному стані інших консультацій розміщених на платформі правових консуль-
тацій «WikiLegalAid». 

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

БПД, прийняття управлінських рішень 
 

 З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядк
у взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його територ
іальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  по КПКВ
К 3603020 фінансування надійшло в повному обсязі в сумі 3784357,61грн. Придба
но матеріальних цінностей на суму 112999,99 грн.  
  З звітному періоді отримані та використані кошти на виконання програми 
надання БПД населенню Талалаївської ОТГ в суму 1500,0грн. та отримані та вико
ристані кошти на виконання програми надання БПД населенню Бахмацької ОТГ в 
суму 3000,0грн.   



 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забез-

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

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

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

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

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомоги 
від 28.10.2019 року № 672-аг «Про проведення інвентаризацій у 2019 році», а та-
кож з метою забезпечення  достовірності даних бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності, у Ніжинському місцевому центрі з надання БВПД проведена інве-
нтаризація активів і зобов’язань. 

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 01 жовтня по 31 грудня 2019 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 2403 звернень клієнтів, 2274 надано правову кон-
сультацію,129 із них подали письмову заяву про надання БВПД.  

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьова-

них звернень клієнтів 
 

 з/п 
Найменування відділу 
МЦ 

Кількість зареєст-
рованих звернень 

Кількість на-
даних право-
вих консуль-
тацій 

Кількість 
отриманих пи-
сьмових звер-
нень про на-
дання БВПД 

 Відділ просвітництва та 
надання БПД 

498 447 51 

 «Носівське БПД» 144 137 7 
 «Талалаївське БПД» 314 306 8 
 «Бобровицьке БПД» 163 160 3 
 Бахмацьке БПД 303 287 16 
 Борзнянське БПД 145 137 8 
 Варвинське ББПД 179 176 3 
 СрібнянськеБпд 116 104 12 
 Ічнянське БПД 213 205 8 
 Прилуцьке БПД  328 314 14 
 Разом по МЦ 2403 2273 130 



У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
128 рішень про надання БВПД, у тому числі надано25 доручень адвокатам та 
103наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформ-
лення процесуальних документів). По 2-м письмовим зверненням було надано 
відмову у наданні БВПД. 

 
У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімей-

ного 370 (15,4%), житлового 328 (13,6%), цивільного права 308 (12,8%), спадко-
вого 271 (11,3%), земельного 221 (9,2%), пенсійного 187 (7,8%), трудового 126 
(5,2%), соціального забезпечення 123 (5,1%), з іншого цивільного права 98 
(4,1%), з інших питань 136 (5,7%), адміністративного 84 (3,5%), кримінального 
58 (2,4%),  податкового 56 (2,3%), договірного 26 (1,1%) та з неправових питань 
11 (0,5%). 

 
 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД 

за статтю 
За 4 квартал поточного року  до Ніжинського МЦ з надання БВПД зверну-

лось 706 жінок та 418 чоловіків. 
 

 

соціальне 
забезпечення 

5,1% 

спадкове 
11,3% 

інше 
5,7% 

земельне 
9,2% 

договірне 
1,1% 

сімейне 
15,4% 

інші цивільні 
4,1% 

трудове 
5,2% 

житлове 
13,6% 

адміністративне 
3,5% 

не правові 
0,5% 

податкове 
2,3% 

пенсійне; 7,8% 
кримінальне 

2,4% 
цивільне 

12,8% 

Жінки 
62,8% 

Чоловіки 
37,2% 



 
Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД 

за віком 
 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги за 4 квартал 2019 року звернулись громадя-
ни віком до 18 років – 2; від 18 до 35 років – 252, від 35 до 60 років – 535, понад 
60 років – 335 особи.  

 

 
 
 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний кварталнайбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісяч-
ний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 79 (61,7%), інва-
лідам 21 (16,4%), ветеранам війни, УБД 19 (14,8%),  інші категорії 9 (7%) . 

 

 
 
 
 
 
 

до 18 років 
0,2% 

18-35 років 
22,4% 

35-60 років 
47,6% 

понад 60 років 
29,8% 

Ветерани війни 
14,8% 

малозабезпечені 
61,7% 

інваліди 
16,4% 

інші категорії 
7,0% 



 
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 
 

• здійснено 55 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 42 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консульта-
ційних пунктів склала 561 осіб, в тому числі 167 особи звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 394 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу  14 органам місцевого самоврядування 
та установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено спів-
працю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• проведено 120 правопросвітницьких заходів; 
• розміщено у ЗМІ  32 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД; 
• надано 59 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 

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

 

№ 
Найменуван-
ня МЦ та 
Бюро 

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

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

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

Кількість 
проведених 
право-
просвітниць-
ких заходів 

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

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

1 
Разом по 
МЦ, в тому 
числі: 

55/167 42/394 14 120 59 32 

2 
Бахмацьке 
бюро  

7/19 4/97 0 11 13 8 

3 
Бобровиць-
ке  бюро  

6/12 6/45 1 8 9 2 

4 
Борзнянсь-
ке бюро 

6/16 4/29 1 3 3 3 

5 
Варвинське 
бюро 

 

4/19 7/51 2 8 0 2 

6 
Ічнянське 
бюро 

4/11 4/25 1 12 6 1 



7 
Носівське 
бюро 

5/23 1/25 2 19 6 3 

8 
Прилуцьке 
бюро 

4/6 6/27 0 18 0 0 

9 
Срібнянсь-
ке бюро 

2/8 3/35 2 6 1 3 

10 
Талалаївсь-
ке бюро 

7/24 4/28 2 21 8 4 

 
 


	07.10.2019 року проведено семінар для  працівників та осіб, що перебувають на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  центру  зайнятості на тему: «Аліменти. Відповідальність за несплату аліментів»;
	23.12.2019 року в рамках програми «Відповідальне  батьківство» проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку у Прилуцькій  міськрайонній філії Чернігівського обласного  центру  зайнятості на тему: «Аліменти. Відповідальність за несплату алімент...
	14.12.2019 року  відбулася зустріч із ромською правозахисницею,  Посланицею толерантності Програми Розвитку ООН в Україні  Золою Кондур та членами Ніжинської асоціації ромів «ЗОР».
	22.10.2019 року  проведено  спільну робочу зустріч із працівниками   Прилуцького  міськрайонного відділу філії  Державна установа «Центр пробації» в Чернігівській області   на тему: «Нові правила щодо виїзду дитини за кордон»;
	01.11.2019 року  проведено робочу зустріч із працівниками  Прилуцької центральної районної  бібліотеки на тему: «Відповідальне батьківство», «Чесна платіжка»;
	19.11.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками  Носівського бюро технічної інвентаризації на тему: «Відповідальне батьківство», «Чесна платіжка»;
	09.12.2019 року проведена робоча нарада за участю працівників Прилуцької міськрайонної філії  Чернігівського обласного  центру  зайнятості та  представників  Управління Держпраці міста Прилук Чернігівської області;
	10.12.2019 року проведено виступ щодо Всеукраїнського дня БПД у Бобровицькому Центрі дитячої творчості;
	11.12.2019 року на базі Центральної районної бібліотеки м. Борзни було проведено зустріч представників Борзнянського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області, Державної міграційної служби, бюро безоплатної пр...

	18.10.2019 року участь у спортивному заході, що проходив на стадіоні «Колос» м. Бахмач  з іншими мешканцями міста, працівниками підприємств, установ та організацій.
	20.10. 2019 року  участь у засіданні круглого столу "Захист прав дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, відповідно до положень Конвенції ООН", що відбулося у приміщенні Ніжинської міської ради.
	04.12.2019 року проведено спільну нараду із працівниками  Прилуцького районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему: «Визнання батьківства в судовому порядку»;
	05.11.2019 року відбулася робоча зустріч зі студентами заочної форми навчання Прилуцької філії МАУП « Відповідальне батьківство», «Нові правила щодо виїзду за кордон з дитиною»;
	13.11.2019 року в рамках проекту  «Я МАЮ ПРАВО!»  у Ладанській гімназії №1,  Прилуцького району проведено виховну годину для учнів 5-7 класів на тему: «Права та обов’язки дітей. Конституція України–як один з основоположних документів держави»;
	З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму адвокатів,центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий потенціал адвокатів як висококв...
	Так, протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з адвокатами,  3Tщо надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з наданн...
	- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності, а саме строки подачі звітності, заборгованість за виконаними актами;
	- строки подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги;
	- приклади успішних практик адвокатів;
	- порядок подання актів через модуль «Кабінет адвоката БПД»;
	- перспективи розвитку подачі актів за допомогою модуля «Кабінет адвоката БПД» та недоліки системи;.
	Крім того, у ході зустрічей адвокатам нагадали про своєчасність та необхідність здачі звітів у кінці року.



