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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями 

  

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

  

Заходи Регіонального центру  з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 

  

У 2019 році Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області здійснювалися заходи, направлені на 
переорієнтацію системи безоплатної правової допомоги з надання правової 
допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних громад. 

                                   
11 січня 2019 року з метою налагодження співпраці із партнерами та 

розширення доступу до безоплатної правової допомоги проведено правоосвітній 
захід в Чернігівському обласному центрі соціально-психологічної допомоги. В 
ході зустрічі, присутні дізналися про систему безоплатної правової допомоги та 
історію її створення на Чернігівщині. 

 
 
 



 
26 квітня 2019 року директор Регіонального центру спільно з 

представниками Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області, виконавчої служби та нотаріату здійснили ряд заходів у смт.Куликівка. 

У територіальному центрі соціального обслуговування проведено спільний 
прийом громадян. Громадянам, які звернулися з особистих питань було 
роз'яснено порядок отримання дозволу на будівництво будинку, прийняття 
спадщини та сплати заборгованості по аліментах. 

На семінарі працівників юридичних служб, юрисконсультів та інших 
категорій працівників місцевих органів виконавчої влади , територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, який був проведений в Куликівській 
райдержадміністрації, обговорювалися питання щодо роботи мобільних 
консультаційних пунктів в Куликівському районі, взаємодії з державними 
органами та реалізацію правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

 
 
 



 
2 травня 2019 року начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Бойко спільно з заступником 
директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Олесею Пирковською і начальником відділу 
організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального 
центру Оленою Якубенко у приміщенні Новозаводського, Деснянського та 
Чернігівського районних відділів філії Державної установи «Центр пробації» в 
Чернігівській області провели прийом суб’єктів пробації. 

 
30 травня 2019 року на передодні Міжнародного Дня захисту прав дітей з 

метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги заступником 

 
 
 



директора проведено правоосвітній захід в Чернігівському обласному центрі 
соціально-психологічної допомоги. 

Присутні дізналися про загальнонаціональний правопросвітницький проект 
«Я маю право», метою якого є підвищення правової свідомості українців та 
інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному 
житті у правовий спосіб. Бажаючі отримали інформаційні матеріали «Я маю 
право», «Відповідальне батьківство» та системи безоплатної правової допомоги. 

 
30 травня 2019 року Олеся Пирковська спільно з директором Чернігівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимиром Бобруйком провели правоосвітній захід в філії Державної установи 
«Центр пробації» в Чернігівській області. Слухачами були особи, віком до 18 
років, які перебувають на обліку у підрозділах пробації, та студенти навчальних 
закладів міста Чернігова. 

У селищах Гончарівське та Десна військовослужбовцям 
роз’яснювались права виборців, правила голосування та обговорювались 
питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг. 

 
 
 



 
 

02 липня 2019 року у приміщеннях військових частин (смт. Гончарівське та 
смт. Десна) провели правопросвітницькі заходи з метою інформування 
військовослужбовців про права виборців та правила голосування. 

Під час спілкування з військовослужбовцями їм роз’яснені права виборців, 
механізми реалізації виборчого права, положення Закону України «Про вибори 
народних депутатів України», правила голосування та способи поновлення 
порушених прав виборців. Наголошено на необхідності попередньої перевірки у 
списках виборців, а також можливості змінити місце голосування без зміни 
виборчої адреси. 

Проведено правове інформування серед військовослужбовців 
Чернігівського відділу Військової служби правопорядку. 

 
12 липня 2019 року проведено спільний інформаційно-роз’яснювальний для 

військовослужбовців Чернігівського зонального відділу Військової служби 
правопорядку. 

 
 
 



В ході інформування Олеся Пирковська розповіла про систему з надання 
безоплатної правової допомоги, ознайомила присутніх з роботою центру, його 
основними завданнями та функціями. Поінформувала військовослужбовців про 
порядок отримання безоплатної первинної правової допомоги (надання правових 
консультацій, роз’яснень, складання заяв, скарг та інших документів правового 
характеру, крім процесуальних) та вторинної правової допомоги (захист, 
представництво інтересів в судах, складання документів процесуального 
характеру), а також категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Крім того, нагадала про пільги учасникам бойових 
дій та особам, прирівняним до них. Ознайомила з правопросвітницькою 
кампанією «Відповідальне батьківство» та правопросвітницькою кампанією 
Міністерства юстиції України «Я маю право!». 

Правові консультації для військовослужбовців, учасників бойових дій, 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та осіб зі статусом «діти війни» 

надавали під час відвідин Чернігівського 
військового госпіталю. 

07 серпня 2019 року під час спілкування з 
військовослужбовцями ознайомили 
присутніх з правопросвітницькими 
кампаніями, які реалізовує Міністерство 
юстиції, спільно з системою безоплатної 
правової допомоги та громадськими 
організаціями. Зокрема, правопросвітницьку 
програму «Я маю право», що має на своїй 
меті збільшення правової освіти громадян та 

навчання механізмам захисту своїх прав законним шляхом. 

Про права військовослужбовців 
говорили під час візиту до смт. Десна. 

 

27 вересня 2019 року заступник директора 
Олеся Пирковська спільно з начальником 
Управління державної реєстрації 
нормативно-правових актів, правової 

 
 
 



роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Людмилою Кузьміною та директором Чернігівського 
громадського комітету захисту прав людини Віктором Тарасовим на території 
військової частини смт. Десна провели правове консультування 
військовослужбовців. 

 

07 листопада 2019 року в селі Хмільниця, 
Чернігівського району відбувся виїзний 
прийом громадян за участі директора 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Ірини Протченко. В ході зустрічі говорили 
про систему безоплатної вторинної 
правової допомоги, особливості її надання, 
специфіку роботи центрів та бюро правової 
допомоги. Роз’яснила відмінність між 
первинною правовою допомогою 

(консультації, складання документів не процесуального характеру) та вторинною 
правовою допомогою (захист, представництво інтересів особи та складання 
документів процесуального характеру). 

Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих столах, 
конференціях та інших заходах) за участі представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, установ та організацій що надають БПД 

 

 
 
 



 
05 березня 2019 року директор Регіонального центру спільно з директором 

Чернігівського місцевого центрі з надання БВПД Володимиром Бобруйком, в 
межах проекту «Я маю право голосувати!», взяли участь у круглому столі: «Як 
голосуватимуть на спеціальних виборчих дільницях Чернігівщини». 

  

 
В обговоренні взяли участь представники профільних органів влади, 

адміністрацій установ, при яких створені спеціальні виборчі дільниці, члени 
окружних виборчих комісій, представники громадськості та ЗМІ. 

В межах заходу присутні обговорили організаційне-правове забезпечення 
виборчого процесу на спеціальних виборчих дільницях; гарантування виборчих 
прав громадян, які тимчасово обмежені в пересуванні; роль громадськості, 
владних органів та виборчих комісій в забезпеченні вільного та прозорого 
волевиявлення соціально та інформаційно ізольованих виборців; особливості 

 
 
 



процедури голосування в пенітенціарних, медичних та соціально-медичних 
установах. 

 
17 квітня 2019 року Ірина Протченко – директор Регіонального центру  

взяла участь у засіданні Чернігівської обласної міжвідомчої координаційно – 
методичної ради з правової освіти населення. 

 

 

19 квітня 2019 року директор взяла 
участь у засіданні Міжвідомчої ради з питань 
сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми, на якому 
розглядалося питання: «Про взаємодію 
державних органів та установ, на які 
покладено функції з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству, жорсткому 
поводженню з дітьми, а також оперативне 
реагування на факти скоєння насильства». 

 

27 червня 2019 року проведено зустріч з 
працівниками територіального центру 
соціального обслуговування Сновської 

 
 
 



міської ради. Учасники наради ознайомилися с проектом Міністерства юстиції «Я 
маю право», з системою безоплатної правової допомоги та з правами виборця. До 
відома присутніх доводилась інформація про порядок отримання безоплатної 
первинної (надання правових консультацій, роз’яснень) та вторинної правової 
допомоги (захист, представництво інтересів в судах, складання документів 
процесуального характеру) та категорії осіб, які мають право на отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Бажаючі отримали інформаційні матеріали правової тематики системи 
безоплатної правової допомоги із зазначенням контактної інформації та адресами 
та буклети «Я МАЮ ПРАВО». 

У Чернігові презентовано результати проекту «Проведення опитувань 
учасників судових проваджень з використанням методології карток 

громадянського звітування». 

24 липня 2019 року з такою метою 
очільницю Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
в Чернігівській області Ірину Протченко, 
було запрошено до участі в публічній 
презентації звіту. Результати дослідження 
якого були отримані завдяки проведенню 
проекту «Проведення опитувань учасників 
судових проваджень з використанням 
методології карток громадянського 

звітування» який був реалізований за підтримки «Чернігівського громадського 
комітету з захисту прав людини». 

В ході заходу було озвучено інформацію, що була зібрана та проаналізована 
за такими параметрами: доступність до суду, зручність та комфортність 
перебування в суді, повнота та ясність інформації, прийнятність витрат 
пов’язаних зі зверненням до суду, доступність правової допомоги у разі 
необхідності, дотримання термінів судового розгляду, сприйняття роботи 
працівників апарату суду, сприяння роботи судді. 

 
 
 



Про протидію торгівлі людьми говорили під час проведення 
інформаційного заходу. 

30 липня 2019 року у Всесвітній день протидії 
торгівлі людьми працівники системи 
безоплатної вторинної правової допомоги 
долучились до заходів проведених 
Департаментом сім’ї, молоді та спорту 
Чернігівської ОДА у співпраці з 
Чернігівським громадським комітетом захисту 
прав людини та правоохоронними органами. 

За інформацією міжнародної організації з міграції за часи незалежності 
понад 230 тисяч наших співвітчизників постраждали від торгівлі людьми. Так, 
тільки за 2018 рік було зафіксовано 286 випадків торгівлі людьми і ці цифри 
відображають ситуацію тільки в середині країни. Лідерами серед держав де 
українці найчастіше потерпають від цієї проблеми - є Російська Федерація, 
Польща, Туреччина та ОАМ. У Чернігівській області за даними Міністерства 
соціальної політики було виявлено 53 факти торгівлі людьми у 2018 році. 

12 грудня 2019 року про розвиток системи безоплатної правової допомоги 
розповідали представникам органів місцевого самоврядування під час 
круглого столу 

«Тенденції розвитку та реалізації прав 
людини і громадянина України» - тема 
кругло столу в ході якого фахівці системи 
безоплатної правої допомоги розповідали 
присутнім спеціалістам апаратів 
виконкомів об’єднаних територіальних 
громад про розвиток систем безоплатної 
правової допомоги, особливості її надання, 
роботу центрів, мережу доступу до 
безоплатної правової допомоги та напрями 
за якими ведеться активна співпраця з 

органами місцевого самоврядування. 

 
 
 



Про спільні заходи у сфері протидії торгівлі людьми у Чернігівській області 
говорили під час тренінгу. 

 

31 жовтня 2019 року громадською організацією «Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини» було організовано дводенний 
тренінг на тему «Впровадження Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми, в тому числі дітьми в 
Чернігівській області». До 
заходу долучився головний 
спеціаліст відділу комунікації та 

правопросвітництва 
Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Дмитро 
Савуляк. 

Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню 
результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, 

залучення нових стейкхолдерів 

 21 лютого 2019 року директор Регіонального 
центру спільно з начальником відділу 
комунікації та забезпечення доступу до 
публічної інформації Веронікою Рибак 
провели робочу зустріч з регіональним 
представником ВГО «ОПОРА» (громадським 
омбудсменом із захисту виборчих прав) 
Оленою Роговою. 

 

12 червня 2019 року проведено зустріч 
із регіональним представником 
Уповноваженого ВРУ з прав 

 
 
 



людини у Чернігівській області Тетяною Кореньковою.  

Обговорені питання співпраці щодо запровадження механізмів співпраці 
щодо виявлення та недопущення випадків катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують людську гідність, видів поводження і 
покарання осіб, порушень права на захист та отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги; вжиття спільних заходів щодо запобігання випадкам 
порушення прав дітей, зокрема тих, які постраждали від домашнього насильства, 
внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, а також забезпечення їхнього 
захисту. 

 
16 серпня 2019 року на базі Регіонального центру було проведено прийом 

іноземної делегації, до складу якої входили представники - України, Молдови, 
Грузії, Киргизстану та Аргентини. Під час зустрічі директор Регіонального центру 
Ірина Протченко поділилась досвідом роботи, розповіла про досягнення системи 
безоплатної правової допомоги та яких зусиль коштувало досягнення цих 
показників. Ознайомила з робою центрів та бюро, розповіла, як з нуля будувалась 
розгалужена система доступу до безоплатної правової допомоги. Як фахівець, 
який розбудовував мережу безоплатної правової допомоги в області з першого 
дня та продовжує цим займатись і понині, на основі власного досвіду, надала 
практичні поради. 

 

11 вересня 2019  року з метою підвищення 
кваліфікації директорів центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді з питань 
надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, 
які опинилися у складних життєвих 
обставинах, було проведено навчальний захід 

 
 
 



на тему «Співпраця центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 
центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги». 

 

20 вересня 2019 року було проведено 
міжвідомчу робочу зустріч на базі 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області. 

Було обговорені питання пов’язані з 
оскарженням постанови суду про 
затримання з метою ідентифікації, 
оскарження повідомлень про відмову в 

оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, представництво інтересів у справах 

про продовження терміну тримання в ПТПІ 
та примусового витворення, оскарження 
постанов про примусове витворення за межі 
України. 

25 вересня 2019 року відбулося 
засідання Міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової освіти 
населення. Члени ради говорили про 
результати проведення Всеукраїнських 
правових уроків і тематичних тижнів, 
зокрема, з питань протидії булінгу в 

молодіжному середовищі, навчальних закладах Чернігова. 

6 грудня 2019 року в Академії ДПтС взято участь у круглому стіл на тему: 
«Реалізація конституційного права на захист». Під час заходу було 
поінформовано присутніх про діяльність Центру та можливість отримати 
правову допомогу. Також, вона на ознайомила присутніх з такими моменти 
як: залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 
для здійснення захисту за призначенням, відповідно до статті 49 
Кримінально процесуального кодексу України; роз’яснили моменти 
обов’язкової участі захисника відповідно до статті 52 Кримінально 

 
 
 



процесуального кодексу України, 
також, було обговорено порядок 
залучення захисника для 
проведення окремої процесуальної 
дії відповідно до статті 53 
Кримінально процесуального 
кодексу України. 

09 грудня 2019 року про безоплатну 
правову допомогу говорили з 
працівниками Головного управління 

статистики у Чернігівській області. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи системи безоплатної правової допомоги – 
є інформування громадян про їх право звернутись за безоплатною правовою 
допомогою та на які послуги вони можуть розраховувати 

 

 

10 
грудня 

2019 
року 

світова 
спільнот

а 
відзнача
є День 

прав 
людини, 

а в Україні цього року вперше ініційовано 
проведення Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги. Центри та бюро 
правової допомоги, зокрема й на Чернігівщині, підготували низку цікавих заходів. 
День розпочався із «Кави з директором» – захід, який зібрав партнерів, 
представників громадських організацій на базі Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області. На каву 

 
 
 



завітали давні партнери системи безоплатної правової допомоги Чернігівщини. 
Під час неформального спілкування згадали історію створення безоплатної 
правової допомоги, обговорили труднощі, які зустрічались на шляху розвитку 
системи та подальші плани і стратегічні цілі досягнення яких перед собою ставить 
команда безоплатної правової допомоги. Також, темою розмови стало планування 
спільної діяльності на рік, що наступає, було досягнуто домовленостей про 
проведення спільних правопросвітницьких заходів та посилення доступу осіб до 
якісної правової допомоги 

Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 
позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти. 

  На запрошення адміністрації комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді», 05 лютого 2019 року, проведено інформаційну зустріч з 
керівниками гуртків. 

 
Тема зустрічі: обговорення Закону України «Про запобігання та протидію 

домашнього насильства» та Методичних рекомендацій щодо виявлення, 
реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 
працівників з іншими службами. 

08 лютого2019 року проведено інформаційний захід «Мої права у День 
вибору» для студентів спеціальності агенти з продажу Чернігівського вищого 

 
 
 



професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище». 

 
13 лютого 2019 року в Чернігівському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено  правоосвітній захід для 
вчителів правознавства та історії Чернігівської області. 

  

 
18 лютого 2019 року проведено інформаційний захід «Мої права у День 

вибору» для студентів 2 курсу навчально-наукового інституту права та соціальних 
технологій. 

 
 
 



 
06 березня 2019 року  заступник директора спільно з регіональним 

представником ВГО «ОПОРА» (громадським омбудсменом із захисту виборчих 
прав) Оленою Роговою провели інформаційний захід «Мої права у День вибору» 
для студентів 2 курсу механіко-технологічного факультету Чернігівського 
національного технологічного університету. 

 

 
25 березня 2019 року у Регіональному центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернігівській області відбулась інформаційна 
 
 
 



зустріч зі студентами 1 курсу Національного університету «Чернігівський 
колегіум імені Т.Г.Шевченка». Під час свого вступного слова Ірина Протченко 
зазначила, що 31 березня 2019 року в Україні відбудуться Вибори Президента і 
голос кожного має дуже велике значення для майбутнього країни. Також, вона 
підкреслила, що проведення таких заходів є необхідним для молоді, яка вперше 
буде голосувати. 

 

11 квітня 2019 року заступник 
директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській 
області Олеся Пирковська спільно з 
директор Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
Володимиром Бобруйком провели 
правоосвітній захід для працівників 

Чернігівського дошкільного навчального закладу № 14 «Малятко». В ході 
навчання присутнім було роз’яснено питання щодо підстав та порядку 
нарахування аліментів, правил виїзду з дитиною за кордон, порядку зняття з 
реєстрації місця проживання, порядку отримання податкової знижки на навчання, 
інших стимулів на навчання, порядку призначення тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, механізмів 
реалізації виборчого права, прав виборців, положень Закону України «Про вибори 
Президента України», способів захисту прав людини, положень Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» та Закону України «Про 
протидію торгівлі людьми. 

16 квітня 2019 року директор 
Регіонального центру спільно з 
директором Чернігівського місцевого 
центру провели семінар для учнів 
Чернігівського вищого професійного 
училища побутового обслуговування з 
питань виборчого права та способів 
захисту прав людини. 

 
 
 



В ході семінару присутні учні дізнавались про основні положення Закону 
України «Про вибори Президента України», питання щодо прав виборців. 

Було проінформовано про те, що Президент України обирається 
громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування. Акцентовано увагу на тому, що кожний 
громадянин України на виборах Президента України має один голос і виборець 
може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він 
включений до списку виборців.Ознайомили учнів з дорожньою картою виборця 
та відповідальністю за вчинення порушень під час волевиявлення. Учням 
зазначили, що забороняється фотографувати та фіксувати на відео у будь-який 
спосіб результатів голосування у кабіні для таємного голосування та демонстрація 
виборцем результатів голосування у приміщенні для голосування. 

 

21 травня 2019 року заступник 
директора Регіонального центру спільно з 
директором Чернігівського місцевого 
центру в Чернігівському обласному 
інституті післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського провели 
правоосвітній захід для вчителів 
правознавства та історії Чернігівської 

області. 

 

07 червня 2019 року з метою 
підвищення рівня правової обізнаності 
дітей, заступник директора Регіонального 
центру та директор Чернігівського 
місцевого центру завітали до вихованців 
Чернігівського дошкільного навчального 
закладу № 32 «Веселка». 

В ході спілкування з дітьми, у формі 
інтерактивної гри, діти жваво відповідали на 

правові питання та зацікавлено роздивлялись малюнки, які ілюстрували права, 
закріплені в Конвенції ООН про права дитини. 

 
 
 



 

27 червня 2019 року відбулася зустріч з 
дітьми, які відпочивають у Сновському 
дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку «Дружба» Сновської міської 
ради. Напередодні Дня Конституції України 
говорили про права людини та способи їх 
захисту. Дітям було запропоновано 
тематичні ігри та кросворди. Захід відбувся 
за участі директора Регіонального центру та 
представників ГТУЮ у Чернігівській 

області Людмили Кузьміної та Світлани Трянової. 

Що означає бути громадянином, розповідали фахівці системи безоплатної 
правової допомоги під час зустрічі з дошкільнятами 

 
10 липня 2019 року в дитячому дошкільному навчальному закладі № 21 

«Дзвіночок», фахівцями системи безоплатної вторинної правової допомоги, в 
рамках правопросвітницької кампанії Міністерства юстиції «Я маю право», було 
проведено інформаційно-роз’яснювальний захід для вихованців закладу. Юних 
громадян було ознайомлено з загальними правами та обов’язками дітей, 
механізмами їх захисту та реалізації, а найбільш активних та обізнаних було 
заохочено призами. 

Протягом тематичного тижня «Я МАЮ ПРАВО» говорили з дітьми про їх 
права. 

 
 
 



 
06 вересня 2019 року для діток другого класу Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 та четвертого класу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 в межах кампанії «Я МАЮ ПРАВО» 
провели правопросвітницький захід в форматі відкритого уроку. 

В ході заняття було розглянуто відео та проведено обговорення. Діткам 
пропонувалось, після перегляду відео, назвати право, яке в ньому зображувалось. 
Вихованцями навчального закладу спільно з працівниками системи безоплатної 
правової допомоги було розглянуто карту прав дитини та установи в яких дітки 
можуть його реалізувати. 

09 вересня 2019 року проведено відкриті 
уроки для учнів 9-А та 9-Б класів 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ст. №21. 

Розповідали про адміністративну та 
кримінальну відповідальність 
неповнолітніх та як вік дитини впливає на 
суворість та вид покарання за вчинене 
правопорушення чи злочин. Також, як 
себе поводити у випадку затримання та, 
головне, що затримана особа, а особливо 
діти, мають право на безкоштовний 
захист. 

Зі студентами І курсу юридичного 
інституту Чернігівського національного 

 
 
 



технологічного університету обговорили етапи становлення, причини та 
передумови, що слугували для розвитку системи безоплатної правової допомоги. 
Ознайомилися із законодавчою базою, на яку опирається система безоплатної 
правової допомоги. Поділились результатами та досягненнями роботи 
Регіонального центру та Місцевих центрів. Наголосили на важливості доступу 
громадян до якісної правової допомоги та важливості ролі правозахисників в 
суспільстві. 

18 листопада 2019 року спілкувались зі 
студентами юридичного факультету 
Чернігівського національного 
технологічного університету. Під час 
зустрічі говорили про систему безоплатної 
правової допомоги, престижність та 
відповідальність професії правника, 
розбудову правової держави та 
адвокатську діяльність . 

Знаковою особливістю даного заходу 
стало підписання меморандуму про партнерство та співпрацю між Навчально-
науковим Інститутом Права і Соціальних Технологій Чернігівського 
національного технологічного університету, Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області та 
Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

20 листопада 2019 року проведено 
міжвідомчу робочу зустріч у форматі 
круглого столу. 20 листопада 1989 року 
стала знаковою датою – саме в цей день 
держави-члени Організації Об’єднаних 
Націй прийняли Конвенцію про права 
дитини(Конвенція), чим визначили, що: 

•дитина, внаслідок її фізичної і розумової 
незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний 
правовий захист як до, так і після народження; 

 
 
 



•дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в 
сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння; 

•важливість міжнародного співробітництва для поліпшення умов життя дітей в 
кожній країні, зокрема в країнах, що розвиваються. 

 

 

22 листопада 2019 року відбулась зустріч з 
соціальними педагогами Чернігівщини. 
Після вступного слова, під час якого 
присутні ознайомились з роботою системи 
БПД та громадської організації «МАРТ», 
розпочалась жвава дискусія, темою якої 
були питання, що стосуються прав дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та пов’язаних з цим проблем. 

На всі питання були надані змістовні відповіді, зокрема, присутні дізнались, що 
підставою обов’язкового представництва можна вважати народження дитини, 
посвідчене належним чином (кровна спорідненість). Це закріплено в статті 242 
Цивільного кодексу України, згідно з якою законними представниками є батьки 
(стосовно своїх малолітніх та неповнолітніх дітей). 

 

11 грудня 2019 року проведено 
правопросвітницький захід для вихованців 
Чернігівського ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. 

Метою заходу було підвищення 
обізнаності юних громадян з системою 
безоплатної правової допомоги, 
ознайомлення їх з законодавством 
відповідно до якого вони можуть 
розраховати на отримання правової 

 
 
 



допомоги безкоштовно. Зокрема, було вказано, що основним нормативно-
правовим актом, що гарантується державою доступ до правової допомоги – є 
Конституція України. 

13 грудня 2019 року про безоплатну 
правову допомогу дізнались студенти 
юридичного факультету Нацiонального 
унiверситету "Чернiгiвська полiтехнiка". 
Під час заходу студенти мали змогу 
ознайомитись з процесом створення та 
розвитку системи безоплатної правової 
допомоги починаючи з 2011 року, з 
моменту прийняття Закону « Про 
безоплатну правову допомогу», і по 

теперішній час. Розповідь поєднувалась з демонстрацією презентації на якій 
наочно було проілюстровано темпи 
розвитку системи та шлях її становлення. 

13 грудня 2019 року до Регіонального 
центру з надання БВПД у Чернігівській 
області, для перегляду цікавого фільму, 
що розкриває важливість можливості 
захистити свої права в рамках закону та 
подальшого його обговорення, завітали 
студенти, що здобувають освіту в галузі 
права. В обговоренні фільму, що 
відбулося по його завершенню, взяли 

участь заступник директора Центру Олеся Пирковська та юрист громадської 
організації «МАРТ» Дмитро Науменко. 

16 грудня 2019 року з розвитком 
інформаційних технологій побільшало 
можливостей для вчинення шахрайських 
та інших злочинних дій дистанційно. 
Особливо вразливі до даного виду 
злочинів – діти. Про те, як вберегти себе 
та не стати жертвою злочинців 
розповідала учням директор 

 
 
 



Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області Ірина Протченко спільно з директором Чернігівського 
місцевого центру з надання БВПД Володимиром Бобруйком. 

 

Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та друкованих 
засобах масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня 
реклама (соціальна реклама) міського типу. 

  

За звітній період у Інтернет-виданнях було опубліковано 24 інформаційні 
матеріали про роботу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області. 

 

Проведення публічної презентації результатів діяльності Центру для громад, 
партнерів та ЗМІ 

На прес-конференції було підбито підсумки роботи системи безоплатної 
правової допомоги у Чернігівській області за перше півріччя 2019 року. 

  
Для підбиття підсумків роботи за перше півріччя 2019 року центрів з 

надання безоплатної вторинною правової допомоги, спільно з Чернігівським 
громадським комітетом з захисту прав людини за сприяння організації «Чиста 
політика» 25 липня 2019 року, було проведено прес-конференцію до участі в якій 
було запрошено працівників засобів масової інформації, членів громадських 
організацій та представників громадськості. 

 
 
 



 
17 вересня 2019 року у Чернігові за сприяння заступника директора 

Департаменту - начальника управління інформаційної діяльності та видавничої 
справи ОДА Оксани Сердюк відбулась пресконференція в ході якої, запрошені 
гості з числа представників ЗМІ, клієнтів котрі успішно скористались правом на 
безоплатну правову допомогу, їх представників та працівників партнерських 
організацій обговорили питання, що стосуються ролі системи безоплатної 
правової допомоги в Україні та в регіоні, тенденції розвитку системи безоплатної 
правової допомоги в Україні, правові інновації, кращі міжнародні практики та 
досвід, презентовані під час першої Київської міжнародної конференції. 

 

Проведення спільних заходів з представниками Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, управління захисту прав людини Національної поліції, моніторами 
НПМ, іншими правозахисними організаціями щодо запобігання випадкам 
порушення прав людини на захист та отримання БПД 

  

 
 
 



 
14 травня 2019 року у Центрі відбулася робоча зустріч з Чернігівським 

поліцейським омбудсменом. 

Під час зустрічі присутні обговорили ряд нагальних питань: заплановано 
впровадження спільних заходів щодо забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів громадян, зокрема, права на безоплатну вторинну правову допомогу; 
організації спільних заходів, спрямованих на підвищення правової 
поінформованості поліцейських та адвокатів; здійснення інформаційного обміну з 
метою забезпечення права на захист осіб. 

 

На запрошення Чернігівського 
поліцейського омбудсмена Надії Корицької 
представник Регіонального центру Олена 
Якубенко взяла участь у навчанні 
працівників поліції (заступників начальників 
ізоляторів тимчасового тримання під 
вартою), в ході якого зокрема було 
обговорено механізм інформування центрів 
БВПД про випадки затримання. 

 

11 листопада 2019 року фахівцями 
Регіонального центру проведено навчальний 
захід для працівників територіальних органів 

 
 
 



Національної поліції України у Чернігівській області. Темою якого стали питання, 
пов’язані з правами учасників кримінального провадження та осіб, до яких 
застосовано адміністративне затримання чи арешт. 

 

 

Відвідування менеджером з якості судових засідань у кримінальних, 
цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів 
відділу представництва 

  

  З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД, заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською 
за ІV квартали 2019 року здійснено моніторинги дотримання адвокатами 
стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у судових засіданнях: 

1) 17.01.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Загальця О.М.. в 
Чернігівському окружному адміністративному суді; 

2) 21.01.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Єрашова Р.В. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова;  

3) 01.02.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сікача О.І. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова.  

4) 07.02.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Яковлева А.Л., 
Серкіна К.Л., Басенка О.О. в Деснянському районному суді м. Чернігова; 

5) 08.02.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кухти В.Б. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

6) 12.02.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Телегіна А.О. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

7) 18.02.2019р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущено  Т.О. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

8) 19.02.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Мірошниченко О.А. в 
Деснянському  районному суді м. Чернігова.  

9) 19.02.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Самойленко М.Д. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

 
 
 



10) 22.02.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сухоцького О.В. в 
Апеляційному суді Чернігівської області; 

11) 04.03.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кручек О.О. в 
Деснянського районному суді м. Чернігова; 

12) 04.03.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кручек О.О., 
Росомахи М.О.,Козінової Г.О., Бондаренка П.В. в Новозаводському районному 
суді м. Чернігова; 

13) 06.03.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Сухоцького О.В. та 
Мащенко М.О.  в Ніжинському міськрайонному суді Чернігівської області; 

14) 11.03.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Синявського О.М. та  
Корнієнко Т.М. в Менському районному суді Чернігівської області; 

15) 12.03.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Святної О.В. в 
Новозаводському районному суді  м. Чернігова.  

16) 13.03.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Хоминської О.С. в 
Щорському районному суді  м. Чернігова.  

17) 14.03.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Васильченка С.М. в 
Новозаводському районному суді  м. Чернігова.   

18) 02.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Антоненко Л.А., 
Костюка О.П., Зюзька Ф.М., Савицького І.О.  в Чернігівському апеляційному суді; 

19) 11.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Куролеса М.Г. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова;  

20) 18.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сапона К.Л. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова.  

21) 22.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Роговець В.Д., 
Єрашова Р.В, Ширая А.А. в Чернігівському апеляційному суді; 

22) 24.04.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Кухти В.Б. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

23) 08.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

24) 16.05.2019р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарєва Ю.І. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

 
 
 



25) 16.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Басенка О.О. в 
Деснянському  районному суді м. Чернігова;  

26) 24.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Дедіченка С.А. та 
Лескова В.О. в Чернігівському апеляційному суді; 

27) 27.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гуц А.М. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської облаасті; 

28) 30.05.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Євчука Д.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

29) 05.06.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Антоненко Л.А. в 
Чернігівському апеляційному суді. 

30) 11.07.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Самойленко М.Д. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

31) 29.07.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дмитришина А.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова;  

32) 31.07.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Сухоцького О.В. та 
Самойленка М.Д.. в Ніжинському міськрайонному суді Чернігівської області;  

33) 01.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Антоненко Л.А. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

34) 07.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лизака Г.Г. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

35) 09.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дмитришина А.В. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

36) 20.08.2019р. проведено моніторинг за роботою адвоката Хоминської О.С. в 
Корюківському районному суді Чернігівської області; 

37) 21.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарєва Ю.І. в 
Чернігівському апеляційному суді 

38) 27.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Ширая А.А. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

 
 
 



39) 28.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущенко Т.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

40) 29.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

41) 30.08.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

42) 02.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Верех А.М. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

43) 05.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Костюченка В.К. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

44) 10.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Котенка А.П. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

45) 20.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сікача О.І. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області; 

46) 26.09.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Басенка О.О. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області. 

47) 07.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Зіненко В.В. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

48) 09.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Савицького І.О. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області;  

49) 10.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Лєскова В.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова 

50) 15.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Єрашова Р.В. в 
Чернігівському районному суді Чернігівської області;  

51) 21.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Слесарева Ю.І. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

52) 29.10.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Росомахи М.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

 
 
 



53) 05.11.2019р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Кашуби М.О. та 
Лескова В.О. в Чернігівському апеляційному суді; 

54) 14.11.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лескова В.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

55) 18.11.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Зіненко В.В. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

56) 22.11.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвокатів Верех А.М. та 
Котенок А.П. в Чернігівському апеляційному суді; 

57) 03.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сакун І.А. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

58) 04.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Карпенко М.О. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

59) 09.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Дроботущенко Т.О. в 
Чернігівському апеляційному суді; 

60) 16.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Гиляка О.М. в 
Новозаводському районному суді м. Чернігова; 

61) 18.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Сікача О.І. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова; 

62) 19.12.2019 р. проведено моніторинг за роботою адвоката Лескова В.О. в 
Деснянському районному суді м. Чернігова. 

 Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД 
з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 
питань співпраці 

 
 
 



  
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06.11.2018 № 3957/7 

«Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги» з 03 грудня 2018 року по 31 січня 2019 
року проводився одинадцятий конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

За результатами першого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області, до участі у другому етапі було допущено 10 адвокатів із 11-
ти, документи яких відповідали вимогам щодо їх професійного рівня. Участь у 
другому етапі конкурсу взяли 9 із 10-ти адвокатів, які підлягали оцінці у ході 
першого етапу конкурсу. 

20 лютого 2019 року у Регіональному центрі відбувся навчальний семінар 
для адвокатів, які пройшли XI -ий конкурс з відбору адвокатів та співпрацюють з 
системою безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час заходу працівники системи БВПД роз’яснили присутнім положення 
Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, обговорили питання видачі та виконання доручень, 
оформлення звітних документів за дорученнями з наданням БВПД. Зупинилися, 
також, на питаннях підвищення кваліфікації адвокатів та обов’язковості 
дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Для більш зручного сприйняття інформації в ході семінару працівниками центрів 
були використані презентаційні матеріали. 

 
 
 



  
28 лютого 2019 року взято участь у засіданні Відділення Асоціації 

правників України в Чернігівській області та Комітету з кримінального та 
кримінально-процесуального права. 

Присутні адвокати, працівники центру, журналісти та члени Асоціації 
оговорили оскарження повідомлень про підозру, а саме, що змінилося за минулий 
рік. Не оминули і увагою присутні новаторства чи зловживання правом при 
визначенні місця надання правової допомоги. 

 
12 березня 2019 року відбувся навчальний семінар для адвокатів, які 

пройшли ІХ, Х та XI-ий конкурси з відбору адвокатів, які залучаються до 
співпраці з системою безоплатної вторинної правової допомоги.   

 
 
 



Організаторами заходу виступили Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області та Рада 
адвокатів Чернігівської області. 

Окремо модератори зупинилися на питаннях запобіжних заходів та дії 
доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги у таких 
випадках. 

По завершенню заходу присутні отримали сертифікати про підвищення 
кваліфікації та домовилися про проведення подібних заходів у майбутньому. 

 
 

Протягом ІІ кварталу 2019 року 
здійснювалась постійна комунікація із 
адвокатами, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, проводилися 
зустрічі з обміну досвідом та обговорення 
проблемних питань в адвокатській 
діяльності. 

 

 

 

13 травня 2019 року за ініціативи 
Української фундації правової 
допомоги, у співпраці з Радою 
адвокатів Чернігівської області 

 
 
 



відбулося представлення сайту Простір Pro bono. Участь у заході взяла 
представник Регіонального центру Олена Якубенко та адвокати, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу у Чернігівській області. 

 

15 листопада 2019 року проведено тренінг 
на актуальну тему «Кримінальний 
процесуальний кодекс України: 
застосування крізь призму європейських 
стандартів». Тренінг було розбито на 
чотири блоки, в кожного з яких була своя 
тематика, а саме: тема першого блоку- 
«Початкові дії захисника при вступі у 
справу; тема другого блоку - «Дії захисника 

при затриманні клієнта, пред’явленні підозри. Забезпечення основоположних прав 
і свобод клієнта»; тема третього блоку - «Оскарження рішень, дій, бездіяльності 
слідчого, прокурора, слідчого судді»; тема четвертого блоку - «Дії захисника в 
суді першої інстанції». Після прослуховування теоретичної частини блоку 
учасники приступали до обговорення та виконання практичних завдань в групах. 

 

Здійснення інтерв’ювання клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих послуг 

 Заступником директора Регіонального центру Олесею Пирковською з 
метою виявлення рівня задоволеності якістю правової допомоги за  ІV кварталb 
2019 року проведено 20 бесід з клієнтами, які отримують БВПД. 

 

Проведення анкетувань суб’єктів права на БПД 

  

Під час здійснення моніторингу місцевих центрів/бюро правової допомоги, 
зі скриньок «Для відгуків» вилучено 683 анкет, які вивчено та проведено аналіз 
результатів опитування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу. 

Проведено вибіркове телефонне опитування клієнтів щодо задоволеності 
роботою місцевих центрів/бюро правової допомоги. 

 
 
 



За звітний період відділом моніторингу діяльності місцевих центрів опитано 
183 клієнти місцевих центрів, результати опитування проаналізовані та викладені 
у довідках про результати проведення моніторингів. 

 

  
   

Здійснювати аналіз та узагальнення інформації про випадки порушення 
суб’єктами подання інформації, визначеними Порядком інформування 
центрів з надання БВПД. Забезпечувати інформування відповідні органи, 
визначені Порядком. 

  З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
Регіональним центром проаналізовано та узагальнено інформацію про випадки 
порушення суб’єктами подання інформації, визначеними Порядком інформування 
центрів з надання БВПД про випадки затримання, адмінарешту, застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в результаті чого виявлено  35 
фактів порушення Порядку інформування центрів з надання БВПД. 

З метою недопущення в подальшому порушень прав на захист затриманим 
або заарештованим особам, підготовлені та направлено 12 листів до ГУ 
Національної поліції у Чернігівській області. 
  

 
 
 



 
Заходи Чернігівського місцевого  

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 
На виконання завдання щодо проведення правопросвітницьких заходів для 

громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 
змісту основних реформ, що проводяться Урядом України були виконані наступні 
заходи: 

 

1.1.         Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України  

На виконання завдання щодо проведення правопросвітницьких заходів для 
громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; 
змісту основних реформ, що проводяться Урядом України були виконані наступні 
заходи:  

 
 *спрямовані на запобігання безробіттю: 

9 січня 2019 року у приміщенні Козелецької філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості заступник начальника Козелецького бюро правової допомоги 
Володимир Михед провів семінар для безробітних на тему: «Легальна 
зайнятість». Присутнім було роз’яснено про актуальні проблемами сучасного 
ринку праці та легальної зайнятості населення, про ризики та правову і соціальну 
незахищеність громадян, які працюють в тіньовому секторі економіки.  

21 лютого та 21 березня 2019 року начальник відділу 
правової інформації та консультацій Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко спільно з 
представником управління державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області Людмилою Олійниковою 
проводили семінари для осіб, які перебувають на 
обліку в Чернігівському міському центрі зайнятості. 
  18 квітня, 16 травня та 20 червня 2019 року 
начальник відділу правової інформації та консультацій 

 
 
 



Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Юлія Бойко спільно з представником управління державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Людмилою Олійниковою проводили семінари для осіб, які перебувають на обліку 
в Чернігівському міському центрі зайнятості. 

У ході спілкування обговорювались 
питання порядку надання безоплатної правової 
допомоги, організації примусового виконання 
рішень, прав та обов’язків сторін у виконавчому 
провадженні. Відповіли на питання щодо 
підстав та порядку нарахування аліментів, 
правил виїзду з дитиною за кордон, порядку 
зняття з реєстрації місця проживання, порядку 
отримання податкової знижки на навчання,  
порядку призначення тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. 

18 квітня 2019 року у приміщенні 
Ріпкинської філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості заступник начальника 
відділу Ріпкинське бюро правової допомоги 
Олександр Гаан та головний спеціаліст 
відділу Ріпкинське бюро правової допомоги 
Євгенія Панова провели семінар для 
новозареєстрованих безробітних з питань 
способів поновлення порушених прав та 
відповідального батьківства.  

16 травня та 20 червня 2019 року начальник відділу правової інформації та 
консультацій Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко спільно з представником управління державної 
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Людмилою Олійниковою проводили семінари для осіб, які перебувають 
на обліку в Чернігівському міському центрі зайнятості. 

18 липня, 15 серпня та 19 вересня 2019 року головна спеціалістка відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Чернігівського 

 
 
 



місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія 
Воронецька спільно з представниками управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області проводили 
семінари для осіб, які перебувають на обліку в Чернігівському міському центрі 
зайнятості.  

Під час таких заходів акцентували увагу присутніх на пріоритетах легальної 
зайнятості, обговорювали питання надання безоплатної правової допомоги, 
організації примусового виконання рішень, прав та обов’язків сторін у 
виконавчому провадженні, стягнення аліментів на дітей, правил виїзду з дитиною 
за кордон, порядку отримання податкової знижки на навчання,  запобігання та 
протидії домашньому насильству. 

 Питання легальної зайнятості 
обговорювались також на семінарах, що 
проводив заступник начальника відділу 
Козелецьке бюро правової допомоги Михед 
В.А. протягом звітного кварталу: 15.07.2019, 
18.08.2019 та 19.09.2019  у Козелецькій філії 
Чернігівського обласного центру зайнятості. 

  

*спрямовані на запобігання випадкам 
домашнього насильства: 

3 лютого та 3 квітня 2019 року заступник 
начальника відділу Славутицьке бюро правової 
допомоги Наталія Новик, для школярів м. 
Славутич, на базі Загальноміського інформаційно-
бібліотечного центру Славутицької центральної 
бібліотечної системи, провела виховний захід, де 
виступила з темою: «Протидія булінгу». 

Учнів ознайомила з поняттям «Булінг», 
роз’яснили основні права та обов’язки дітей, 
поінформували куди звертатися за захистом своїх 
прав, детально зупинилися на відповідальності яка 

 
 
 



передбачена законодавством для дітей. Кожен учасник заходу отримав тематичні 
інформаційні буклети Міністерства юстиції України, а також ПАМ’ЯТКУ «Що 
можуть зробити батьки». 

21 травня та 11 червня 2019 року 
директор Чернігівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко спільно з 
керівником програм Чернігівського 
громадського комітету захисту прав 
людини Наталією Куліковою в 
Чернігівському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д. Ушинського провели правоосвітні 
заходи для вчителів правознавства та 

історії Чернігівської області.  

Під час зустрічей викладачів ознайомили з способами захисту прав людини, 
порядком отримання безоплатної правової допомоги. Зупинились на положеннях 
Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який 
визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому 
насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які 
постраждали від такого насильства. Активно було обговорено шляхи протидії 

булінгу, порядку притягнення до 
відповідальності за вчинений булінг. 

16.05.2019 заступник начальника 
відділу «Козелецьке бюро правової 
допомоги» Володимир Михед провів у 
Козелецькій філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості семінар з протидії 
домашньому насильству, в ході якого 
роз’яснив, хто входить до кола осіб, які 
можуть бути жертвами домашнього 
насильства, які є види домашнього 

 
 
 



насильства та попередив про адміністративну і кримінальну відповідальність за 
вчинення таких правопорушень.  

11 вересня 2019 року заступниця 
начальника відділу Славутицьке бюро 
правової допомоги Наталія Новик для учнів 
Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 4 провела тематичний 
інтерактивний урок, у ході якого роз’яснили 
основні права та обов’язки дітей, 
поінформували куди звертатися за захистом 
своїх прав, детально зупинилися на відповідальності, яка передбачена 
законодавством за булінг та домашнє насильство. 

 16 вересня 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко в Чернігівському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 
провів семінар для вчителів Чернігівщини, присвячений темі запобігання та 
протидії булінгу й домашньому насильству, захисту прав людини через систему 
безоплатної правової допомоги. 

Крім того, з 16 по 20 вересня в рамках Всеукраїнського тижня протидії 
булінгу фахівці Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги спільно з представниками 
управління юстиції та Регіонального центру з 
надання БВПД у Чернігівській області 
провели 18 правопросвітницьких заходів у 
навчальних закладах  Чернігова, Славутича, 
Козельця, Городні, Ріпок та відповідних 
районів. 

 У ході таких занять діти в цікавій інтерактивній формі дізнавались, як 
розпізнати булінг, яка відповідальність за вчинення такого діяння, як не стати 
жертвою насилля та до кого  можна звернутися за захистом.   

  

 
 
 



 

*спрямовані на запобігання дискримінації: 

26 квітня 2019 року у приміщенні 
Козелецького районного сектору з питань 
пробації заступник начальника відділу 
«Козелецьке бюро правової допомоги»   
Володимир Михед забезпечив роботу виїзного 
консультативного пункту прийому громадян та 
провів для присутніх лекцію з питань 
запобігання дискримінації. Під час робочої 
зустрічі з фахівцем Козелецького районного 
сектору з питань пробації центрального міжрегіонального управління з питань 
виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України Наталією 
Пакришень обговорили питання дотримання прав громадян та недопущення їх 
дискримінації.  

Лекції та семінари щодо запобігання 
дискримінації провів для присутніх 
заступник начальника відділу «Козелецьке 
бюро правової допомоги»   Володимир 
Михед 29 липня 2019 року в приміщенні 
Козелецького районного сектору з питань 
пробації та 08 серпня 2019 року в 
Козелецькій філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості.   

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 
вересня 2017 року №638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО» у 2017-2019 роках» та наказу Міністерства юстиції 
України від 16 серпня 2017 року №2611/5 «Про реалізацію проекту «Я МАЮ 
ПРАВО» протягом звітного кварталу працівники Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги постійно проводили 
заходи з ознайомлення населення з правопросвітницьким проектом «Я маю 

 
 
 



право» як під час семінарів, робочих зустрічей, так і під час роботи дистанційних 
та мобільних консультаційних пунктів, а також вуличного інформування.   

14 червня 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з першим 
заступником начальника Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області Іриною Жмакою 
здійснив прийом військових в Чернігівському 
зональному відділі правопорядку Міністерства 
оборони України. З керівництвом 
Чернігівського зонального відділу 
правопорядку Міністерства оборони України 
було обговорено питання щодо подальшого 
проведення спільних заходів направлених на 
захист прав військових. 

28 травня 2019 року в селі Вознесенське 
Чернігівського району проведені 
правопросвітницькі заходи, де мешканці села 
Вознесенське ознайомились з порядком 
отримання безоплатної правової допомоги, 
способами захисту прав людини, підставами та 
порядком нарахування аліментів, порядком 
зняття з реєстрації місця проживання, 
порядком призначення тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 
правопросвітницькою кампанією «Відповідальне батьківство». 

 
 
 



Протягом останнього тижня червня з нагоди Дня Конституції України 
працівники Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у рамках проекту «Я маю право!» проводили вуличне 
інформування з метою підвищення рівня правової обізнаності населення з 

конс
титу
ційн
ими 

прав
ами.  

З
аход

и 
відб
улис

ь не 
лише у Чернігові, а й у Городні, Славутичі, Козельці та Ріпках. 

У процесі спілкування з мешканцями міст і селищ працівники Центру 
роз’яснювали основні конституційні права, які гарантуються державою та 
способи їх захисту, в разі порушення. Інформували громадян про право кожного 

на професійну правничу 

допомогу. 

*спрямовані на запобігання злочинності: 

 
 
 



16 квітня 2019 року керівництвом Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги проведений семінар для учнів 
Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування з 
питань виборчого права та способів захисту прав людини.  

У ході семінару акцентовано увагу на тому, що кожний громадянин України 
на виборах Президента України має один голос і виборець може використати 
право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку 
виборців. Ознайомили учнів з дорожньою картою виборця та відповідальністю за 
вчинення порушень під час волевиявлення. Учням зазначили, що забороняється 
фотографувати та фіксувати на відео у будь-який спосіб результатів голосування 
у кабіні для таємного голосування та демонстрація виборцем результатів 

голосування у приміщенні для 
голосування. 

 

 
 

 
 
 



11 та 20 вересня 2019 року 
працівниками Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги: Володимиром 
Бобруйком,  Оленою Приходько та 
Наталією Воронецькою проведені 
правоосвітні заняття для студентів 
Чернігівського кооперативного коледжу 
Чернігівської облспоживспілки та 
Чернігівського вищого професійного 

училища № 15. 

Фахівці центру під час таких заходів розповіли учням про загальні умови 
притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності, права особи, 
яка притягається до відповідальності та способи їх захисту, наслідки вчинення 
таких  правопорушень.   
 

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

У приміщенні Городнянського бюро 
правової допомоги заступник начальника 
бюро Тетяна Костюкова 20 червня 2019 року 
роз’яснювала присутнім учасникам 
антитерористичної операції основні зміни 
законодавства у сфері соціального захисту та 
пенсійного забезпечення. 

Новели законодавства, направлені на 
підвищення рівня відповідальності батьків та 
захист прав дітей, а також у сфері житлово-
комунальних послуг   роз’яснювала 
громадянам заступниця начальника відділу 
Городнянське бюро правової допомоги Тетяна 
Костюкова 19.09.2019 під час акційного 
заходу «День юридичної допомоги» у 

 
 
 



Городнянській міській раді та в ході прийому  на дистанційних пунктах доступу 
до безоплатної правової допомоги 26.09.2019 у Городнянській районній 
державній адміністрації та Службі у справах дітей.  

Про освітню кампанію «Чесна платіжка», направлену на захист прав 
споживачів комунальних послуг, законодавчі зміни щодо посилення 
відповідальності за булінг і домашнє насильство регулярно інформували 
громадян фахівці Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги під час проведення лекцій та семінарів, брифінгів, 
круглих столів вуличних інформувань.  

 

*постійно діючі правопросвітницькі семінари/форуми з 
найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів 
комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних 
ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа 
громадських організацій, державних установ та комунальних установ 
органів державної влади та місцевого самоврядування, та інших відповідно 
до потреби: 

25 квітня 2019 року у Загальноміському 
бібліотечно-інформаційному центрі м. Славутич 
було проведено семінар для трудового колективу 
Загальноміського бібліотечно-інформаційного 
центру (ЗБІЦ) м. Славутич на тему «Договір 
довічного утримання (догляду)», «Відповідальне 
батьківство». Фахівець бюро розповіла, що являє 
собою договір довічного утримання, хто може 
бути сторонами  договору, предмет договору, 
обов’язки набувача за договором та вказала 
присутнім на те, що договір довічного утримання 

вважається укладеним з моменту передання майна, а також, за яких підстав може 
бути розірваний договір. 

25 квітня 2019 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг 
Кіптівської сільської ради заступник начальника відділу Володимир Михед і 
головний спеціаліст відділу Козелецьке бюро правової допомоги Анна Акімова 

 
 
 



провели робочу зустріч з працівниками Кіптівської ОТГ, під час якої роз’яснили 
питання надання безоплатної правової допомоги, обговорили актуальні правові 
питання, які порушуються жителями територіальної громади, способи їх захисту. 

Розповсюджено відповідні інформаційні буклети «Я 
маю право!», «Відповідальне батьківство» та 
«Безоплатна правова допомога». З метою проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи працівники 
бюро провели вуличне інформування. 

 

 

30 травня 2019 року напередодні 
Міжнародного Дня захисту прав дітей з 
метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги заступник директора 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Олеся 
Пирковська та директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 

Бобруйко провели правоосвітній захід у Чернігівському обласному центрі 
соціально-психологічної допомоги. 

 

Володимир Бобруйко розповів про 
категорії осіб, які мають право на отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги в 
цивільному та адміністративному порядку, 
та зосередив увагу на питаннях, з якими 
найчастіше звертаються громадяни за 
отриманням правових консультацій. 

 

21.08.2019 у Комунальному закладі «Городнянська центральна районна 
лікарня» представниця бюро Тетяна Костюкова проінформувала  відвідувачів і 

 
 
 



працівників медичного закладу про основні 
зміни в законодавстві щодо оплати житлово-
комунальних послуг в частині встановлення 
граничних тарифів для населення на послуги з 
постачання гарячої води та опалення, а також 
на нововведення, спрямовані на  захист прав 
дітей та посилення відповідальності батьків, 
які не сплачують аліменти. 

22 серпня у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. 
Г. Короленка та 23 серпня 2019 року в Загальноміському бібліотечно-
інформаційному центрі м. Славутич працівники центру Юлія Бойко і Наталія 
Новик взяли участь у правопросвітницьких акціях та форумах з нагоди державних 
свят. 

 28.08.2019 директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко на базі Чернігівського обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді провів правопросвітницьку зустріч з 
прийомними батьками та батьками-
вихователями, в ході якої розповів присутнім 
про правові наслідки створення прийомної 

сім’ї, усиновлення та встановлення патронату над дитиною, навів приклади 
найбільш поширених питань, з якими звертаються такі батьки, а також повідомив 
про порядок отримання податкової знижки на навчання, інших стимулів на 

навчання.  

 11.09.2019 з метою підвищення 
кваліфікації директорів центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді з питань 
надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, 
які опинилися у складних життєвих 
обставинах, було проведено навчальний 
захід на тему «Співпраця центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді з центрами 

 
 
 



надання безоплатної вторинної правової допомоги за участю: заступниці 
директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області Олесі Пирковської та заступника начальника 
відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Данила 
Павлюка. 

 Під час робочих візитів до Кіптівської сільської ради 04.07.2019, 29.08.2019 
та 26.09.2019 надавалась правові роз’яснення місцевому населенню щодо 
правомірності нарахування заборгованості за спожиту електроенергію та 
методична допомога працівникам Кіптівської сільської ради в питанні алгоритму 
дій по визнанню нерухомого майна безхазяйним та визнання спадщини 
відумерлою. 

 

 

 

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

З метою розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів БПД 15 
лютого 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко підписав 
меморандум з в.о. директора комунальної установи «Чернігівський обласний 
центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх 
родин та сімей загиблих» Чернігівської обласної ради Іриною Кузіною щодо 
подальшої співпраці та проведення спільних заходів. 

       З метою налагодження співпраці та надання методичної допомоги 
партнерам БПД з ними протягом звітного періоду були проведені 
правопросвітницькі заходи на базі органів місцевого самоврядування. 

6 березня 2019 року начальник відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого  центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Бойко спільно з представниками 

 
 
 



громадськості, поліції, органів виконавчої влади взяла участь у засіданні круглого 
столу на тему: «Реалізація безпекових ініціатив в місті Чернігові». 

На круглому столі було презентовано Довідник із взаємодії поліції та 
громади Чернігова, а також обговорювались питання безпекових ініціатив в місті, 
пріоритет для громади Чернігова, спільні заходи громади, місцевої влади та 
поліції в забезпеченні безпечного середовища в місті. Юлія Бойко зазначила, що 
безоплатна первинна правова допомога надається усім особам (незалежно від 
матеріального становища, інших факторів) які звертаються до Центру. 
Конкретизувала суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу (особи 
з інвалідністю, діти, особи, які постраждали від домашнього насильства або 
насильства за ознакою статі та інші) які мають право на складення документів 
процесуального характеру, здійснення представництва в судах, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

15 березня 2019 року заступник начальника відділу Ріпкинське бюро 
правової допомоги Олександр Гаан провів правопросвітницькі заходи для 
мешканців селища Добрянка Ріпкинського району, в ході яких проінформував про 
правове регулювання виборчого процесу, права виборців, 
загальнопросвітницький проект «Я маю право!» 

З метою розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів БПД 9 
квітня 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко підписав меморандум з в.о. 
директора комунальної установи 
«Чернігівський обласний центр комплексної 
реабілітації та обслуговування учасників 
бойових дій, членів їх родин та сімей 
загиблих» Чернігівської обласної ради Іриною 
Кузіною щодо подальшої співпраці та 
проведення спільних заходів. 

 
 
 



      26 квітня 2019 року відбулось урочисте 
підписання Меморандуму про співпрацю між 
місцевими центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, Головним 
територіальним управлінням юстиції в області 
та територіальним центром комплектування 
та соціальної підтримки. 

Підписання угоди про взаємодію 
направлено на створення умов для набуття військовослужбовцями знань про свої 
права, їх соціальний та правовий захист, забезпечення рівних можливостей на 
отримання безоплатної правової допомоги у повному обсязі. 

З метою налагодження співпраці та надання методичної допомоги партнерам 
БПД з ними протягом звітного періоду були проведені правопросвітницькі заходи 
на базі органів місцевого самоврядування. 25 квітня 2019 року у Дроздовицькій 
сільській раді такі заходи були проведені головним спеціалістом Городнянського 
бюро правової допомоги Дмитром Самійленком. 

3 травня 2019 року в смт Радуль Ріпкинського району директор 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко ознайомив мешканців селища зі способами 
захисту прав людини, порядком отримання безоплатної правової допомоги, 
підставами та порядком нарахування аліментів, порядком зняття з реєстрації 
місця проживання, порядком призначення тимчасової державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів, правопросвітницькою кампанією 
«Відповідальне батьківство», яка проходить в рамках правопросвітницького 
проекту  «Я маю право!». 

Директор Чернігівського місцевого центру з 
надання БВПД Володимир Бобруйко спільно з 
керівництвом Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 10 
травня 2019 року провів робочу зустріч у 
Городнянській міській раді. В ході заходу 
роз’яснювались питання необхідності 
погодження з Антимонопольним комітетом 
України проектів рішень органів місцевого 

 
 
 



самоврядування про створення комунальних підприємств, підстав та порядку 
надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, виконання судових 
рішень, розірвання договору оренди землі та отримання інформації з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно. 

15 травня 2019 року заступник 
начальника відділу Ріпкинське бюро правової 
допомоги Олександр Гаан провів 
правопросвітницькі заходи для мешканців 
селища Добрянка Ріпкинського району, в ході 
яких проінформував про правове регулювання 
виборчого процесу, права виборців, загальний 
правопросвітницький проект «Я маю право!» 

17 травня 2019 року заступник начальника відділу Козелецьке бюро правової 
допомоги Володимир Михед провів робочу 
зустріч з виконуючим обов’язки сільського 
голови секретарем Сираївської сільської ради 
Людмилою Петровою, під час якої обговорено 
питання співпраці в сфері надання безоплатної 
правової допомоги громадянам, а також 
реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право». 
Надано методичну допомогу в питанні 
застосування норм сімейного права. 

 
 
 



28 травня 2019 року в селі Вознесенське Чернігівського району було 
проведено правопросвітницькі заходи, в ході яких мешканці села Вознесенське 
ознайомились з порядком отримання безоплатної правової допомоги, способами 
захисту прав людини, підставами та порядком нарахування аліментів, порядком 
зняття з реєстрації місця проживання, порядком призначення тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 
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30 травня 2019 року заступник начальника 
Ріпкинського бюро правової допомоги Олександр 
Гаан провів інформаційно-роз’яснювальні заходи у 
приміщенні Малинівської сільської ради 
Ріпкинського району.  

 
 
 



6 червня 2019 року начальник відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського місцевого  
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко спільно з 
представниками громадськості, поліції, 
органів виконавчої влади взяла участь у 
засіданні круглого столу на тему: «Реалізація 
безпекових ініціатив в місті Чернігові». 

На круглому столі було презентовано 
Довідник із взаємодії поліції та громади 
Чернігова, а також обговорювались питання 
безпекових ініціатив в місті, пріоритет для 
громади Чернігова, спільні заходи громади, 
місцевої влади та поліції в забезпеченні 
безпечного середовища в місті.Юлія Бойко 
зазначила, що безоплатна первинна правова 
допомога надається усім особам (незалежно 

від матеріального становища, інших факторів) які звертаються до Центру. 
Конкретизувала суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу (особи 
з інвалідністю, діти, особи, які постраждали від домашнього насильства або 
насильства за ознакою статі та інші) які мають право на складення документів 
процесуального характеру, здійснення представництва в судах, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

Також з метою розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів БПД 
здійснені  виїзди до територіальних громад та проведені робочі зустрічі: 

- 04.07.2019, 29.08.2019 та 26.09.2019 – до 
Кіптівської сільської ради, 

- 05.07.2019 та 12.08.2019 -  Славутицької 
міської ради, 

- 18.07.2019 – Киїнської сільської ради, 

 
 
 



- 19.07.2019 і 27.09.2019 – Деснянської селищної ради, 

- 25.07.2019 – Малолиственської сільської 
ради, 

- 01.08.2019 - Любецької селищної ради, 

- 09.08.2019 – Дроздовицької сільської ради, 

- 20.08.2019 – Смичинської сільської ради, 

- 05.09.2019 - Киселівської сільської ради, 

- 13.09.2019 – Смичинської сільської ради, 

- 18.09.2019 – Городнянської міської ради, в ході яких  працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надавали 
методичну допомогу органам місцевого самоврядування,   роз’яснювали 
актуальні питання захисту прав у земельних, спадкових та сімейних 
правовідносинах, проводили правопросвітницькі заходи на базі місцевих рад, а 
також вуличні інформування, поширили відповідні буклети «Я маю право!», 
«Відповідальне батьківство» та «Безоплатна правова допомога». 

Протягом серпні-вересня поточного року Чернігівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги до меморандумів про 
співпрацю з партнерами укладені додаткові угоди в частині визначення механізму 
перенаправлення клієнтів БПД. 

 У звітному періоді представники Чернігівського місцевого центру з 
надання БВПД організували та взяли участь у наступних спільних заходах за 
участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
установ та організацій, що надають БПД. 

 02.07.2019 на базі Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у рамках Проекту «Pravo-Justice» відбулася робоча 
зустріч міжнародних експертів Проекту: Берта Маана (суддя у відставці, адвокат, 
Нідерланди) та Ремко Ван Рі (професор права Маастрихтського університету, 
Нідерланди), а також національного експерта Проекту Семена Кравцова з 
представниками правничої спільноти, за участю адвоката Костянтина Серкіна, 
судді Господарського суду Чернігівської області Ірини Фетисової та працівників 

 
 
 



Центру: Юлії Бойко, Олени Приходько, 
Ярослава Хоменко, з метою моніторингу 
імплементації новел цивільного та 
господарського процесуального 
законодавства України. 

Учасники зустрічі обговорили 
актуальні проблеми застосування новел 
процесуального законодавства, механізми 
забезпечення права на доступ до суду, 
надання професійної правничої допомоги. 

Обмінялись думками щодо підвищення ефективності процесу та якості 
судочинства. 

30.07.2019 працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з 
представниками Регіонального центру з 
надання БВПД в Чернігівській області взяли 
участь у заходах з нагоди Всесвітнього дня 
протидії торгівлі людьми, організованих 
Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської ОДА у співпраці з Чернігівським громадським комітетом захисту 
прав людини, правоохоронними органами та іншими організаціями. З метою 
підвищення рівня обізнаності населення та привернення уваги до глобальної 
проблеми торгівлі людьми представники Центру провели вуличне інформування 
та організували роботу мобільного консультаційного пункту. 

31.07.2019 заступниця начальника 
відділу Городнянського бюро правової 
допомоги Тетяна Костюкова спільно з 
представником Городнянського військового 
комісаріату Андрієм Ковальовим провела 
семінар з особами, які перебувають на обліку 
у центрі зайнятості на тему «Військова 
служба. Гарантії при прийняті на військову 
службу». 

 
 
 



Опісля за запрошенням працівників центру зайнятості представниця бюро 
взяла участь у «Ярмарці професій», організованій Городнянським центром 
зайнятості для перехожих, у ході якої інформувала мешканців району про систему 
безоплатної правової допомоги та правопросвітницькі кампанії «Чесна платіжка», 
«Відповідальне батьківство». 

 08.08.2019 у приміщенні Управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 
міської ради відбулось засідання «круглого 
столу» на тему: «Реалізація та перспективи 
розвитку програми молодіжного житлового 
кредитування у м. Чернігів на 2018-2022 
роки».  

Участь у засіданні взяли: секретар 
Чернігівської міської ради Максим Черненок, 

директор Чернігівського регіонального управління Держмолодьжитла Анатолій 
Ярошевський, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
Чернігівської міської ради Андрій Дериземля, виконавчий директор 
Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України Михайло Литвин, 
заступник голови Чернігівської міської молодіжної ради Михайло Брижко, 
директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко, заступник начальника відділу 
квартирного обліку та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради 
Світлана Богуш, представники громадськості, ЗМІ. 

 
 
 



 14.08.2019 фахівці Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко та Наталія Воронецька долучились 
до обговорення актуальних питань протидії 
домашньому насильству під час тематичної 
зустрічі в Чернігівському обласному 
молодіжному центрі та прес-брифінгу в 
Чернігівській обласній державній 
адміністрації за участю представників 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, 
Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА та Управління 
превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в 
Чернігівській області. 

Проблема домашнього насильства є досить поширеною в світі, зокрема й в 
Україні. Так, відповідно до інформації Управління превентивної діяльності ГУ 
Національної поліції в Чернігівській області за 7 місяців 2019 року зареєстровали 
1121 заяву та повідомлення про правопорушення, пов’язані з домашнім 
насильством, з них 30 – подані дітьми, 45 – чоловіками, 1046 – жінками. Тож 
привернення уваги громадськості до існуючої проблеми домашнього насильства, 
її активне обговорення, взаємодія органів влади та суспільства сприятиме більш 
ефективній протидії таким випадкам. 

 
 
 



17.09.2019 у Чернігові за сприяння 
заступника директора Департаменту - 
начальника управління інформаційної 
діяльності та видавничої справи ОДА Оксани 
Сердюк відбулась прес конференція в ході 
якої, запрошені гості з числа представників 
ЗМІ, клієнтів котрі успішно скористались 
правом на безоплатну правову допомогу, їх 
представників та працівників партнерських 
організацій обговорили питання, що 

стосуються ролі системи безоплатної правової допомоги в Україні та в регіоні, 
тенденції розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні, правові 
інновації, кращі міжнародні практики та досвід, презентовані під час першої 
Київської міжнародної конференції. 

Захід проводили: директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в Чернігівській області Ірина Протченко, директор 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко та заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги Ярослав Хоменко. Також, на 
заході були присутні: директор громадської організації «Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини» Віктор Тарасов, юрист громадської 
організації «МАРТ» Дмитро Науменко та клієнти Чернігівського місцевого 
центру. 

  19.09.2019 директор Чернігівського 
місцевого центру Володимир Бобруйко, 
начальники відділів Юлія Бойко та Олена 
Приходько  взяли участь у керівній раді, 
організованій Регіональним центром з надання 
БВПД у Чернігівській області за  результатами 
моніторингу, котрий здійснювали працівники 
Регіонального центру. Відзначили позитивні 
сторони, а також обговорили недоліки виявлені 
в ході моніторингу та визначили заходи які 
необхідно вжити для їх усунення. 

 
 
 



Було перевірено стан виконання Доручення КЦ від 02.09.2019 р. №1936-19-
2 про розроблення та затвердження плану правопросвітницьких заходів. 
Вирішувались питання, пов’язані з продовженням терміну оренди приміщень, які 
використовуються для розміщення бюро з надання правової допомоги. Було 
підняте питання про потребу в облаштуванні приміщень з необхідними умовами 
для належної підготовки до участі в судових засіданнях, складання процесуальних 
документів працівниками центрів, котрим було надано доручення на 
представництво інтересів громадян, що звернулись за правовою допомогою. 

 

 

19.09.2019 заступниця начальника 
відділу Городнянського  бюро правової 
допомоги Тетяна Костюкова взяла участь у 
заході «День  юридичної допомоги», 
організованому Регіональним фондом 
підтримки підприємництва по Чернігівській 
області, який проводився в приміщенні  
Городнянської міської ради. 

Захід був присвячений актуальним питанням ведення бізнесу, справляння 
податків і зборів у процесі здійснення підприємницької діяльності. Також 
предметом обговорення на круглому столі було діюче законодавство про рекламу, 
захист прав споживачів, державний ринковий нагляд у сфері нехарчової продукції 
та нововведення в частині безпечності харчових продуктів. 

 
 
 



20.09.2019 представники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги: Володимир 
Бобруйко та  Ярослав Хоменко взяли участь у 
міжвідомчій робочій зустрічі на базі 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області, направленій на забезпечення доступу 
до правової допомоги та дотримання прав 
осіб без громадянства та іноземців, 

поміщених до пункту тимчасового перебування іноземців. 

Також учасниками заходу були: Регіональний представник Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області Тетяна 
Коренькова, регіональний координатор із взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області 
Алла Лепеха, начальник відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності 
Чернігівського прикордонного загону Анатолій Дубинський, начальник відділу 
аналітичної роботи, документування та перекладу Чернігівського пункту 
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні Державної міграційної служби України Олександр 
Пришва, начальник відділу у справах іноземців та осіб без громадянства 
управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області Ганна 
Шаль, представник громадської організації «Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини» Наталія Куликова. 

 23.09.2019 у Чернігівському місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги відбулась робоча нарада з працівниками 
Ріпкинського (Євгенія Панова), Козелецького (Володимир Михед), 
Славутицького (Наталія Новик) і Городнянського (Тетяна Костюкова) бюро 
правової допомоги. 

Під час заходу директор центру Володимир Бобруйко акцентував увагу присутніх 
на необхідності дотримання загальних вимог Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу», стандартів надання безоплатної правової допомоги, 
розширення доступу різних верств населення до пунктів надання БПД та 

 
 
 



забезпечення поінформованості широкого кола громадян про можливість 
отримання такої допомоги. 

  

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 
з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро правової 
допомоги  та адвокатів у ЗМІ. 

*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів в установах виконання покарань з найбільш актуальних правових 
питань вказаної категорії осіб 

8 травня 2019 року Чернігівському 
слідчому ізоляторі роз’яснювався порядок 
звернення до Європейського суду з прав 
людини. Також були проведені  правоосвітні 
заходи щодо порядку звернення до 
Європейського суду з прав людини із 
засудженими, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі в Чернігівському слідчому 
ізоляторі. 

21 травня 2019 року в державній установі «Чернігівська виправна колонія (№ 
44)» була проведена зустріч, під час якої із засудженими було розкрито питання 
способів захисту прав людини, надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
порядку заповнення формуляра заяв до Європейського суду з прав людини та 
правового статусу засуджених. Було акцентовано увагу на тому, що відповідно до 
пункту 7 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» особи, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, мають право 

на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Кожен громадянин України, якому на 
день голосування виповнилося вісімнадцять 
років, і який має право голосу, може обирати 
органи влади. Таке право гарантоване 
Законом України «Про вибори народних 
депутатів України». Обов’язок 

 
 
 



демократичної держави – забезпечити своїм громадянам можливість реалізувати 
це право. З цією метою для осіб, які перебувають у Державній установі 
«Чернігівська виправна колонія № 44»  та в Державній установі «Чернігівський 
слідчий ізолятор», 16 та 17 липня 2019 року за спільною участю начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Юлії Бойко, першого заступника начальника Головного 
територіального управління юстиції в Чернігівській області Ірини Жмаки, 
представника Чернігівського громадського комітету захисту прав людини 
Катерини Данькової, громадського омбудсмена із захисту виборчих прав у 
Чернігівській області ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» Олени Рогової та 
Регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Чернігівській області Тетяни Коренькової були проведені 
правопросвітницькі заходи, направлені на забезпечення вільного і таємного 
голосування та недопущення порушення виборчих прав. 

  

 

*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів з 
правової освіти для осіб, які належать до основних соціальних і 
демографічних груп населення, інвалідів, пенсіонерів: 

 5 березня та 17 травня 2019 року з метою розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги в Чернігівському геріатричному пансіонаті проводив 
інформаційно-роз’яснювальні заходи заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Чернігівського 
місцевого центру з БВПД Данило Павлюк. 
Присутнім роз’яснювались такі актуальні 
питання: порядок проведення перерахунку 
пенсії, прийняття спадщини, стягнення 
аліментів на утримання непрацездатних 
батьків, оформлення права власності на 
будинок. Окрім того, відвідувачів було 
ознайомлено з правопросвітницьким проектом 
Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО». 

2 липня 2019 року в Козелецькому 
 
 
 



геріатричному пансіонаті та 3 липня 2019 року в Чернігівській обласній 
психоневрологічній лікарні директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області Ірина Протченко спільно з 
директором Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимиром Бобруйко, першим заступником начальника 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Іриною 
Жмакою, представниками Чернігівського громадського комітету захисту прав 
людини Віктором Тарасовим, Катериною Даньковою, громадським омбудсменом 
із захисту виборчих прав у Чернігівській області ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» Оленою Роговою, регіональним 
представником Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Чернігівській 
області Тетяною Кореньковою та 
регіональним координатором із зв’язків із 
громадськістю  Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Чернігівській 
області Аллою Лепехою провели 
правопросвітницькі заходи (заходи 
організовані Чернігівським громадським 
комітетом захисту прав людини за підтримки 
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні) з питань виборчих прав 
громадян, які тимчасово обмежені в пересуванні та правил голосування  

  

*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та ВПО: 

20 травня 2019 року на базі Чернігівського обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено з прийомними батьками та 

батьками-вихователями правоосвітні заходи з 
питань способів захисту прав людини. Під час 
зустрічі було ознайомлення прийомних батьків 
та батьків-вихователів з способами захисту 
прав людини, порядком отримання безоплатної 

 
 
 



правової допомоги, правопросвітницькою кампанією «Відповідальне 
батьківство», яка проходить в рамках правопросвітницького проекту Міністерства 
юстиції України «Я маю право!». 

12 червня 2019  року директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

Володимир 
Бобруйко 

зустрівся з 
батьками, 

діти яких 
будуть 

відвідувати 
Чернігівські дошкільні навчальні заклади № 14  

«Малятко» та № 32 «Веселка. 

Під час зустрічі було роз’яснено, що здійснення батьками своїх прав та 
виконання обов’язків має ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської 
гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. 
Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам 
суспільства. Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою 
для покладення на них відповідальності, встановленої законом. Було акцентовано 
увагу, що у відповідності до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 
усі діти мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

07.08.2019 директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко  спільно з представниками 
управління юстиції провів робочу зустріч та семінар для медичного персоналу та 
пацієнтів – внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській обласній лікарні. 

Під час зустрічі було проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок виїзду 
особи з дитиною за кордон, оформлення спадкових справ, положення Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Медиків 
ознайомили з правопросвітницькою кампанією «Відповідальне батьківство», яка 
проходить в рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України 
«Я маю право!» та з проектом Міністерства юстиції України «Чесна платіжка. 

 
 
 



Було акцентовано увагу на тому, як перевірити розрахункові платежі та визначити 
правильність нарахування тарифу за опалення та гарячу воду. 

12.08.2019 фахівчиня Славутицького бюро правової допомоги Наталія 
Новик провела правопросвітницькі заходи у приміщенні Служби у справах дітей 
Славутицької міської ради. 

28.08.2019 директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко на базі Чернігівського 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провів 
правопросвітницьку зустріч з прийомними батьками та батьками-вихователями. 

  

*проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 
для осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту" (що перебувають в 
Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України): 

2 квітня 2019 року з метою 
розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги для осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту», 
іноземців та осіб без громадянства, 
затриманих з метою ідентифікації та 

забезпечення примусового видворення директор Чернігівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги та заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ярослав 
Хоменко здійснили виїзд до Чернігівського пункту тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні 
Державної міграційної служби України. 

13.09.2019 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги для осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», іноземців та осіб без 
громадянства, затриманих з метою ідентифікації та забезпечення примусового 

 
 
 



видворення заступник начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ярослав Хоменко  та представник 
Регіонального центру з надання БВПД Дмитро Савуляк здійснили виїзд до 
Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні Державної міграційної 
служби України. 

 

*проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних заходів 
для учасників АТО для вирішення найбільш 
актуальних правових питань вказаної 
категорії населення: 

14 травня 2019 року директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко спільно з представником 

громадської організації «MART» Дмитром Науменко, заступником начальника 
відділу нотаріату Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Надією Авраменко та студенткою ІІІ курсу юридичного факультету 
Чернігівського кооперативного коледжу Світланою Доробляй відвідали 
військових, які перебувають на лікуванні у Чернігівському військовому госпіталі. 

Під час зустрічі, військових було проінформовано про способи захисту прав 
людини, пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, про 
порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги, положення Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та Закону 

України «Про протидію торгівлі людьми». 

07.08.2019 працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
правової допомоги Володимир Бобруйко, 
Данило Павлюк  спільно з представниками 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській 
області, правозахисної громадської 

 
 
 



організації «МАРТ» відвідали підопічних Чернігівського військового госпіталю. 

Фахівці Центру надали правові роз’яснення з таких питань як-от: розірвання 
попереднього договору; звільнення зі строкової військової служби за сімейними 
обставинами; отримання грошової компенсації за невикористані дні щорічної 
основної відпустки; терміни проходження строкової військової служби для осіб, 
що здобули вищу освіту та алгоритм дій у випадку якщо командування військової 
частини ігнорує ці факти; забезпечення учасників бойових дій санаторно-
курортним лікуванням, можливість отримання компенсації за невикористане 
право на санаторне лікування чи відшкодування витрат за самостійно оплачене 
санаторне лікування, перерахунок пенсійного забезпечення для військових 
пенсіонерів; алгоритм дій під час приватизації земельної ділянки та оскарження 
дій органів до компетенції котрих входить вирішення цього питання. 

Присутнім, які є суб’єктами відповідно до вимог статті 14 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», було запропоновано звернутись до Центрів з 
надання БВПД за отриманням вторинної правової допомоги. 

15.08.2019 правники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко та Юлія Бойко провели на базі 
Чернігівського обласного центру комплексної 
реабілітації та обслуговування учасників 
бойових дій, членів їх родин та сімей 
загиблих правопросвітницький семінар та 
забезпечили роботу мобільного 
консультаційного пункту. 

Під час зустрічі працівники Центру проінформували присутніх про основні 
соціальні гарантії та пільги, передбачені законодавством для 
військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх родин, обговорили 
проблеми в реалізації цих прав та способи їх захисту в разі порушення, 
наголосили на можливості отримання безоплатної правової допомоги. Крім того, 
ознайомили присутніх з правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО!» та 
кампаніями «Чесна платіжка» і «Відповідальне батьківство». 

 
 
 



 *проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, 
закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти: 

З початком навчального року значна увага приділена проведенню 
правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, у тому числі позашкільної та 
післядипломної освіти.  

Так, у вересні поточного року працівники Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги як власними силами, так і 
спільно з представниками Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 
області, Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області та 
громадських організацій провели 42 інтерактивних тематичних уроки, семінари, 
лекції. Метою цих занять є правова освіта в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,  
запобігання та протидія булінгу, підвищення загального рівня правової 
обізнаності та розширення доступу  до безоплатної правової допомоги. 

Просвітницькі заходи відбувались у наступних закладах: 

- Чернігівських загальноосвітніх школах № 3, 6, 7, 10, 12, 19, 21, 23, 27, 29,  35, 

- Загальноосвітній спеціалізованій школі фізико-математичного профілю  № 12; 

- Чернігівському ліцеї № 22; 

- Навчально-науковому інституті права і соціальних технологій  Чернігівського 
національного технологічного університету; 

- Чернігівському вищому професійному училищі № 15; 

- Чернігівському кооперативному коледжі Чернігівської облспоживспілки; 

- Великозліївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; 

- Ріпкинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2; 

- Славутицьких загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 2, 3, 4; 

- Городнянських ліцеях  № 1, 2; 

- Козелецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3; 

- Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім.. К.Д. 
Ушинського. 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*проведення публічної презентації результати діяльності МЦ разом з 

бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ:  
Інформацію про основні досягнення й результати діяльності Чернігівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, включно з 
Городнянським, Козелецьким, Ріпкинським й  Славутицьким бюро правової 
допомоги регулярно презентували під час публічних заходів: круглих столів, 
пресконференцій, брифінгів. Так, 17.09.2019  у Чернігівській обласній державній 

 
 
 



адміністрації відбулась пресконференція «Безоплатна правова допомога як 
інструмент соціальної справедливості». 19.09.2019 роботу Городянського бюро 
правової допомоги презентувала Тетяна Костюкова на круглому столі «День 
юридичної допомоги», що проходив у Городнянській міській раді. 

*проведення вуличного інформування та 
флешмобів з метою інформування населення та 
поширення роздаткових матеріалів: 

      У звітному кварталі активно проводилась 
інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням 
у формі вуличних інформувань та інших 
правопросвітницьких заходів, а також у місцях 
розташування мобільних і дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги. Кожен 
такий захід супроводжувався поширенням 
інформаційних матеріалів правового характеру 
системи БПД, буклетів  «Я МАЮ ПРАВО!», 
«Відповідальне  батьківство». «Чесна платіжка» та 
ін.  

 

*проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального 
захисту населення: 

 11 квітня 2019 року директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко спільно з начальником 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлією Бойко 
проводили інформаційно-роз’яснювальні 
заходи та прийом громадян на базі Управління 
праці та соціального захисту населення 
Новозаводської районної у місті Чернігові 
ради. 

*проведення інформаційних заходів в управліннях Пенсійного фонду 
України: 

 
 
 



2 квітня 2019 року керівник 
Славутицького бюро правової допомоги 
Наталія Новик спільно з завідувачем 
юридичного сектору управління Пенсійного 
фонду України у м. Славутичі Тетяною 
Потапенко проводили інформування громадян 
з питань порядку виконання рішення суду по 
перерахунку пенсії,  порядку заміни сторони 
виконавчого провадження та щодо умов 
отримання матеріальної допомоги на 
оздоровлення. 

 *проведення інформаційних заходів в закладах 
Державної служби зайнятості:       

 18 квітня 2019 року у приміщенні Ріпкинської 
філії Чернігівського обласного центру зайнятості 
заступник начальника відділу Ріпкинське бюро правової 
допомоги Олександр Гаан та головний спеціаліст 
відділу Ріпкинське бюро правової допомоги Євгенія 
Панова провели семінар для новозареєстрованих 
безробітних з питань прав виборців, способів 
поновлення порушених прав та відповідального 
батьківства. 

 
 
 



  16 травня 2019 року у Чернігівському міському центрі зайнятості було 
проведено семінар для осіб, які перебувають там на обліку. В ході спілкування, 
обговорено питання порядку надання безоплатної правової допомоги, організації 
примусового виконання рішень, прав та обов’язків сторін у виконавчому 

провадженні. Відповіли на питання щодо 
підстав та порядку нарахування аліментів, 
правил виїзду з дитиною за кордон, порядку 
зняття з реєстрації місця проживання, порядку 
отримання податкової знижки на навчання, 
інших стимулів на навчання, порядку 
призначення тимчасової державної допомоги 
дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів. 

11 червня 2019 року у приміщенні 
Козелецької філії Чернігівського обласного центру зайнятості заступник 
начальника відділу  Козелецьке бюро правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Михед 
провів семінар для безробітних на теми «Жінка на ринку праці» та «Відповідальне 
батьківство». 

  Присутнім було роз’яснено про 
рівність прав чоловіків та жінок, про 
недопустимість дискримінації за статтю, про 
можливу відповідальність у таких випадках, а 
також трудові права та гарантії для 
працюючих жінок, підстави та порядок 
нарахування аліментів, правила виїзду з 
дитиною за кордон, порядок зняття з 
реєстрації місця проживання, порядок 
отримання податкової знижки на навчання, 
інших стимулів на навчання, порядок призначення тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, механізми 
реалізації виборчого права. 

Протягом третього кварталу працівники Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги інформували працівників та 

 
 
 



відвідувачів установ соціального захисту населення, пенсійного фонду, служби 
зайнятості у містах Чернігові (27.09.2019; 13.08.2019; 18.07.2019, 15.08.2019, 
19.09.2019), Городні (05.08.2019; 12.09.2019; 31.07.2019), Козельці (15.08.2019; 
05.07.2019; 15.07.2019, 18.08.2019, 19.09.2019), Славутичі (12.09.2019; 24.07.2019; 
23.07.2019) та Ріпках (04.07.2019; 12.09.2019; 18.07.2019) про основні зміни в 
законодавстві, роз’яснювали актуальні питання сімейного, житлового, 
соціального, спадкового та земельного права, надавали юридичні консультації 
громадянам. 

  

 *проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах: 

У приміщенні Деснянської селищної ради 
та у приміщенні Комунального підприємства 
«Селищна лікарська амбулаторія практики 
сімейної медицини» 20 червня 2019 року 
заступник начальника відділу Козелецьке бюро 
правової допомоги Володимир Михед провів 
інформаційно-роз’яснювальні заходи з 
актуальних правових питань. 

Окрему увагу приділили інформаційно-
роз’яснювальній роботі в лікувальних 
закладах: КП «Селищна лікарська 
амбулаторія практики сімейної медицини» 
Деснянської селищної ради (19.07.2019, 
23.08.2019, 27.09.2019), КЛПЗ «Чернігівська 
обласна психоневрологічна лікарня» 
(03.07.2019), КНП «Ріпкинська центральна 
районна лікарня» (10.07.2019), КНП 
«Славутицька міська лікарня» (09.08.2019), 
КНП «Городнянська центральна районна лікарня» (21.08.2019).  

 

 
 
 



*проведення інформаційних заходів в громадських організаціях 
інвалідів, будинках для літніх людей: 

20 січня 2019 року та 10 квітня 2019 року з метою 
розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
в Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних 
та безпритульних заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Данило 
Павлюк провів інформаційні заходи з питань доступу до 
БПД. 

Інформаційні кампанії, спрямовані на захист прав 
виборців, забезпечення доступу до безоплатної правової 
допомоги уразливих категорій громадян, у т.ч. людей з 

інвалідністю, одиноких громадян похилого віку, безпритульних,  особливості їх 
правового статусу й соціального захисту, провели під час візитів до 
Чернігівського обласного центру соціальної адаптації бездомних та 
безпритульних (26.09.2019), Чернігівського геріатричного пансіонату (18.07.2019) 
та Козелецького геріатричного пансіонату (02.07.2019).   

 

*розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та 
друкованих засобах масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, 
зовнішня реклама (соціальна реклама) міського типу; інформаційно-
роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ: 

Протягом звітного періоду забезпечено розміщення інформації про роботу 
центру у мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації (друкована 
преса, Інтернет-видання, зовнішня реклама (соціальна реклама) міського типу), 
зокрема: 10.04.2019 на офіційному веб-сайті Головного територіального 
управління юстиції в Чернігівській області розміщено статтю «Людина з 
обмеженими фізичними можливостями може реалізувати своє право голосу!», 
16.04.2019 на офіційному веб-сайті Чернігівського вищого професійного училища 
побутового обслуговування розміщено статтю «Людина під захистом закону», 
01.05.2019 в Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 

 
 
 



розміщено статтю «3 міста в район. Юристи стають ближче до військових», 
01.05.2019 на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України розміщено 
статтю «Правова допомога строковикам», 02.05.2019 у Чернігівському інтернет-
виданні 0462.ua опубліковано статтю «Захисники України зможуть отримати 
безкоштовну юридичну допомогу «біля дому», 04.05.2019 на телеканалі «Новий 
Чернігів» працівники Чернігівського місцевого центру з БВПД взяли участь у 
обговоренні на: «Про пільги членам родин загиблих учасників АТО та ООС», 
06.05.2019 у на веб-сайті самостійного інтернет-видання» Європейська Україна» 
розміщено статтю «На Чернігівщині юристи стали ближче до проблем 
військових», 17.05.2019 на телеканалі «Новий Чернігів» виступили на тему «Про 
процедуру вручення скорботного сповіщення родині загиблого бійця», 17.05.2019 
на офіційному веб-сайті Козелецької районної держадміністрації розміщено 
статтю «Про протидію домашньому насильству говорили у Козелецькій філії 
Чернігівського обласного центру зайнятості», 22.05.2019 на офіційному веб-сайті 
інтернет-видання «Суспільний кореспондент» розміщено статтю «Чернігівські 
правники допомогли військовим», 30.05.2019 та 21.06.2019 на офіційному веб-
сайті Городнянської районної державної адміністрації опубліковані статті: «Щодо 
дії особливого періоду» та «Порядок  відрахування аліментів за  ініціативою  
платника  або  одержувача», 29.06.2019  та 30.06.2019 у самостійному інтернет-
виданні «Біла хата» розміщено статті: «Що робити, якщо не індексують грошове 
забезпечення військовим» та «Якщо між власниками квартири виникають 
конфлікти». 

01.07.2019 у Чернігівському інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статті: «Як уникнути конфліктів інтересів співвласникам квартири» та 
«Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям» 01.07.2019; «Юрист 
розповів про оформлення спадщини в судовому порядку» 29.08.2019; «Як зняти 
арешт з майна» 31.08.2019; у самостійному інтернет-виданні «Біла хата» 
розміщено статті: «Юрист розповів про оформлення спадщини в судовому 
порядку» 31.08.2019; «Як зняти арешт з майна» 30.08.2019,  1.09.2019; «Протягом 
тижня говорили з дітьми про їхні права» 11.09.2019; у самостійному інтернет-
виданні «Регіон.Спецкор» розміщені статті: «Встановлення порядку користування 
квартирою між співвласниками» та «Не нараховується індексація грошового 
забезпечення. Що робити?» 01.07.2019; «Актуально про зняття арешту з майна» 
29.08.2019;  у самостійному інтернет-виданні «Міський портал «gorod.cn» 
розміщені статті: «230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми за роки 
незалежності» 30.07.2019; «Як центр безоплатної вторинної правової допомоги 

 
 
 



допоміг чернігівцю отримати пенсію» 19.09.2019; «Не маєш грошей на адвоката, 
звернись до центру вторинної правової допомоги» 23.09.2019; у самостійному 
інтернет-виданні «Інформаційна панорама» розміщені статті: «Безкоштовні 
юридичні консультації та Skype консультації» 08.08.2019; «Святковий захід, 
присвячений 28-й річниці Незалежності України» 22.08.2019; у самостійному 
інтернет-виданні «Інформаційна агенція Погляд» розміщені статті: «У Славутичі 
відбудеться прийом громадян, які потребують безоплатної правової допомоги» 
12.08.2019; у самостійному інтернет-виданні «Інформагенція «Чернігівський 
монітор» розміщені статті: «Де громадяни можуть отримати безоплатну правову 
допомогу» 17.09.2019; на офіційному веб-сайті Головного територіального 
управління юстиції в Чернігівській області розміщено статті: «Інформаційні 
заходи та консультативна допомога: результат дводенної роботи фахівців 
управління юстиції та партнерів» 04.07.2019; «Відбулись інформаційні заходи в 
місцях несвободи» 17.07.2019; «Запобігання та протидія домашньому насильству» 
14.08.2019; «Всеукраїнський тиждень протидії булінгу розпочався», 16.09.2019; 
розміщені тематичні статті на офіційних веб-сайтах громадських організацій: 
«Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» (03.07.2019, 
25.07.2019, 17.09.2019 ), «Чернігівський жіночий правозахисний центр» 
(04.07.2019, 19.07.2019), «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський 
простір» (05.07.2019); на офіційних веб-сайтах органів влади та місцевого 
самоврядування, громад: Деснянської громади (18.07.2019), Городнянської 
районної держадміністрації (26.07.2019, 22.08.2019, 26.09.2019), Городнянської 
міської ради (26.07.2019, 22.08.2019, 27.09.2019) Уповноваженого представника 
Верховної Ради України з прав людини(17.07.2019), Державний фонд сприяння 
молодіжному будівництву (12.08.2019); Чернігівського регіонального управління 
Держмолодьжитла (08.08.2019), Славутицької міської ради (12.08.2019), 
Козелецької селищної ради (13.08.2019), Чернігівської обласної держадміністрації 
(14.08.2019), Хмільницької громади (15.08.2019, 16.09.2019); на офіційних веб-
сайтах Чернігівської обласної універсальної бібліотеки імені В.Г. Короленка 
(11.07.2019, 31.07.2019, 08.08.2019, 22.08.2019, 12.09.2019, 25.09.2019), Центру 
правової інформації (11.08.2019). Загальноміського бібліотечно-інформаційного 
центру Славутицької центральної бібліотечної системи (15.09.2019); на офіційних 
веб-сайтах Новозаводського районного суду міста Чернігова (10.09.2019), 
Чернігівської загальноосвітньої школи № 35 (12.09.2019, 30.09.2019), Управління 
освіти міської ради (19.09.2019), Чернігівського професійного училища №15 

 
 
 



(20.09.2019), Загальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного 
профілю № 12 м. Чернігова (20.09.2019). 

Відбулись трансляції відео ефірів про роботу Чернігівського місцевого 
центру з надання БВПД на телеканалі «Новий Чернігів», Чернігівської ОДА 
(14.08.2019, 16.08.2019, 16.09.2019, 22.09.2019) 

Також на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області постійно розміщується інформація про заходи, в яких брали 
участь працівники Чернігівського МЦ. Крім того, інформація Чернігівського МЦ 
дублюється і на деяких офіційних сторінках зазначених установ у мережі 
«Facebook». 

  

1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 
дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних 
пунктів (виїзних прийомів громадян). 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги було забезпечено роботу дистанційних пунктів доступу до БПД та 
виїзди мобільних консультаційних пунктів (виїзні прийоми громадян): 

* в управліннях праці та соціального 
захисту населення:    

- управлінні соціального захисту 
Ріпкинської районної державної адміністрації 
(17.01.2019, 04.04.2019, 04.07.2019); 

- управлінні соціального захисту 
Городнянської районної державної 

адміністрації (31.01.2019, 04.04.2019, 05.08.2019); 

- управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету 
Славутицької міської ради (26.02.2019, 12.04.2019, 12.09.2019); 

- управлінні соціального захисту Козелецької районної державної 
адміністрації (19.03.2019, 16.05.2019); 

 
 
 



- управлінні праці та соціального захисту населення Деснянської районної у 
м. Чернігові ради (20.03.2019, 27.09.2019); 

- Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Деснянської районної у місті Чернігові ради (10.04.2019); 

- управлінні праці та соціального захисту населення Новозаводської 
районної у м. Чернігові ради (11.04.2019); 

 
* в управліннях Пенсійного фонду: 
- управлінні Пенсійного Фонду України 

в м. Славутич Київської області (17.01.2019, 
02.04.2019, 24.07.2019); 

- Ріпкинському об’єднаному управлінні 
Пенсійного Фонду України (24.01.2019, 
11.04.2019, 18.07.2019); 

- Бобровицькому об’єднаному 
управлінні Пенсійного Фонду України 

(06.02.2019, 12.04.2019, 05.07.2019); 

      - Городнянському секторі обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного Фонду України (10.02.2019, 12.04.2019, 
12.09.2019); 

- Чернігівському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(13.03.2019, 23.05.2019, 14.08.2019); 

 
* в закладах Державної служби 

зайнятості: 
-  Чернігівському міському центрі 

зайнятості (09.01.2019, 13.02.2019, 21.02.2019, 
21.03.2019, 18.04.2019, 16.05.2019, 20.06.2019, 
18.07.2019, 15.08.2019, 19.09.2019 ); 

- Козелецькому районному центрі 
зайнятості (09.01.2019, 14.02.2019, 21.03.2019, 
10.04.2019, 16.05.2019, 20.06.2019, 15.07.2019, 

 
 
 



08.08.2019, 19.09.2019); 

- Ріпкинському районному центрі зайнятості (31.01.2019, 18.04.2019, 
18.07.2019); 

- Городнянському районному центрі зайнятості (08.02.2019, 19.04.2019, 
31.07.2019); 

- Славутицькому міському центрі зайнятості (12.03.2019, 07.05.2019, 
23.07.2019); 

 
 

* в лікувальних закладах: 

- Комунальному підприємстві “Селищна лікарська 
амбулаторія практики сімейної медицини” Деснянської 
селищної ради (15.01.2019, 13.03.2019, 18.04.2019, 
24.05.2019, 20.06.2019, 19.07.2019, 27.09.2019); 

      - комунальному лікувально-профілактичному 
закладі “Чернігівська обласна психоневрологічна 
лікарня” (29.01.2019, 26.04.2019, 03.07.2019); 

- Ріпкинській центральній районній лікарні 
(13.02.2019, 10.04.2019, 10.07.2019);       

- Комунальному неприбутковому підприємстві 
“Славутицька міська лікарня” (25.03.2019, 03.05.2019, 09.08.2019); 

- Городнянській центральній районній лікарні (07.05.2019, 21.08.2019); 
 
  
* в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 

- Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних 
(30.01.2019, 10.04.2019, 26.09.2019); 

- Козелецькому геріатричному пансіонаті (25.03.2019, 02.07.2019); 

- Чернігівському геріатричному пансіонаті (27.03.2019, 17.05.2019, 
18.07.2019); 

 
 
 



 
*у відділеннях Укрпошти: 

- відділенні поштового зв’язку Городня Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (06.03.2019. 24.04.2019, 13.08.2019); 

- відділенні поштового зв’язку Козелець Чернігівської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» (26.03.2019, 27.06.2019); 

* у судах: 

- Ріпкинському районному суді (19.02.2019, 
19.04.2019, 19.07.2019); 

- Городнянському районному суді 
(12.03.2019, 24.04.2019); 

- Новозаводському районному суді міста 
Чернігова (29.03.2019, 24.05.2019, 06.09.2019); 

   
 
* в будинках-інтернатах, притулках, службах у справах дітей органів 

місцевого самоврядування, тощо: 

- Чернігівському обласному центрі 
соціально-психологічної допомоги (11.01.2019, 
28.05.2019); 

- службі у справах дітей та сім'ї 
виконавчого комітету Славутицької міської 
ради (22.01.2019, 06.03.2019, 04.04.2019, 
06.05.2019, 05.07.2019, 12.08.2019); 

- службі у справах дітей Козелецької 
районної державної адміністрації (31.01.2019, 
07.05.2019, 21.08.2019); 

- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 
(13.03.2019, 05.06.2019, 26.09.2019); 

 
 
 



- Чернігівському обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (20.03.2019, 20.05.2019, 28.08.2019); 

- службі у справах дітей Ріпкинської районної державної адміністрації 
(27.03.2019, 07.05.2019, 14.08.2019); 

- Чернігівському дошкільному навчальному закладі № 14 «Малятко» 
(29.05.2019); 

- Комунальній установі “Чернігівський обласний молодіжний центр” 
Чернігівської обласної ради (30.07.2019); 

 
  
* у пунктах тимчасового розміщення біженців, 

територіальних підрозділах Державної міграційної 
служби України: 

- Чернігівському пункті тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні (05.02.2019, 02.04.2019, 
13.09.2019); 

- Ріпкинському районному секторі Державної 
міграційної служби України у Чернігівській області 
(14.03.2019, 24.04.2019, 16.08.2019); 

  
* для ВПО у соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх 

компактного проживання: 

- терапевтичному відділенні Чернігівської міської лікарні № 3 (29.01.2019, 
12.04.2019); 

      - Чернігівська обласна лікарня (07.08.2019); 

 
 
 
 
* у військкоматах, військових частинах, профільних громадських 

організаціях ветеранів та учасників АТО, госпіталях: 

 
 
 



- Чернігівському обласному 
територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки (16.01.2019, 
30.01.2019, 06.02.2019, 20.02.2019, 
15.03.2019, 03.04.2019, 23.04.2019, 
15.05.2019, 05.06.2019, 19.06.2019, 
02.07.2019, 17.07.2019, 07.08.2019, 
21.08.2019, 04.09.2019, 18.09.2019); 

- Городнянському районному 
військовому комісаріаті (17.01.2019, 
13.06.2019, 03.09.2019); 

- громадській організації «Ветерани АТО Городнянщини» (23.01.2019, 
20.06.2019, 07.08.2019); 

- Козелецькому районному військовому комісаріаті (14.02.2019, 08.04.2019, 
08.07.2019); 

- Славутицькому міському військовому комісаріаті (20.02.2019, 10.04.2019, 
17.09.2019); 

- Державному науково-дослідному інституті випробувань і сертифікації 
озброєння та військової техніки (15.03.2019); 

- Ріпкинському районному військовому комісаріаті (21.03.2019, 25.04.2019, 
15.08.2019); 

- Чернігівському військовому шпиталі (22.03.2019, 14.05.2019, 26.06.2019, 
07.08.2019); 

- Комунальній установі “Чернігівський обласний центр комплексної 
реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей 
загиблих” Чернігівської обласної ради (09.04.2019, 15.08.2019); 

- Чернігівському зональному відділі правопорядку Міністерства оборони 
України (14.06.2019, 12.07.2019); 

- військовій частині А 1815 Перша окрема танкова бригада (02.07.2019); 

- 169 Навчальному центрі “Десна” Військова частина А 0665 (02.07.2019); 

- П'ятому окремому полку зв'язку оперативного командування “Північ” 
(19.07.2019); 

 
 
 
 



   
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих державних 

адміністрацій: 
- Деснянській селищній раді Козелецького району (15.01.2019, 13.03.2019, 
18.04.2019, 23.05.2019, 20.06.2019, 19.07.2019, 27.09.2019);  

- Славутицькій міській раді (22.01.2019, 06.03.2019, 04.04.2019, 06.05.2019, 
05.07.2019, 12.08.2019); 
      - Козелецькій районній державній адміністрації (31.01.2019, 20.06.2019, 
27.09.2019);       

- Замглайській селищній раді Ріпкинського району (07.02.2019); 
      - Іванівській сільській об'єднаній територіальній громаді (08.02.2019); 

- Петрушівській сільській раді Ріпкинського району (21.02.2019); 
- Кіптівській сільській раді Козелецького району (28.02.2019, 28.03.2019, 

25.04.2019, 31.05.2019, 27.06.2019, 04.07.2019, 29.08.2019, 26.09.2019); 
      - Ваганицькій сільській раді Городнянського району (28.02.2019); 

- Городнянській районній державній адміністрації (13.03.2019, 05.06.2019, 
26.09.2019); 
      - Михайло-Коцюбинській селищній раді Чернігівського району 
(14.03.2019); 

      - Ріпкинській районній державній адміністрації (27.03.2019, 07.05.2019, 
14.08.2019);       

      - Великолиственській сільській раді Городнянського району (27.03.2019); 

- Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи 
Чернігівської облдержадміністрації (11.04.2019); 

- Козелецькій селищній раді Козелецького району (11.04.2019, 08.05.2019); 
      - Дроздовицькій сільській раді Городнянського району (25.04.2019); 

- Радульській селищній раді Ріпкинського району (03.05.2019); 
- Городнянській міській раді Городнянського району (10.05.2019, 

18.09.2019); 
      - Головному управлінні статистики у Чернігівській області (10.05.2019); 

- Добрянській селищній раді Ріпкинського району (15.05.2019); 
      - Сираївській сільській раді Козелецького району (17.05.2019); 

       - Чернігівському обласному інституті післядипломної  

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (21.05.2019, 11.06.2019); 
 
 
 



      - Вознесенській сільській раді Чернігівського району (29.05.2019); 

- Малинівській сільській раді Ріпкинського району (30.05.2019); 
      - Смичинській сільській раді Городнянського району (31.05.2019, 
13.09.2019); 

- Гончарівській селищній раді Чернігівського району (14.06.2019); 
      - Киїнській сільській раді Чернігівського району (18.07.2019); 

- Малолиственській сільській раді Ріпкинського району (25.07.2019); 
- Любецькій селищній раді Ріпкинського району (01.08.2019); 

      - Дроздовицькій сільській раді Городнянського району (09.08.2019); 

      - Хмільницька сільська рада Чернігівського району (20.08.2019); 
      - Халявинська сільська рада Чернігівського району (23.08.2019); 

      - Киселівська сільська рада Чернігівського району (05.09.2019);                   

 
* в бібліотеках: 
- Чернігівській обласній універсальній 

бібліотеці імені В.Г. Короленка (24.01.2019, 
28.02.2019, 14.03.2019, 11.04.2019, 25.04.2019, 
23.05.2019, 13.06.2019, 27.06.2019, 11.07.2019, 
25.07.2019, 08.08.2019, 22.08.2019, 12.09.2019, 
26.09.2019);  

 
 
- Загальноміському бібліотечно-

інформаційному центрі Славутицької центральної бібліотечної системи 
(30.01.2019, 04.03.2019, 25.04.2019, 10.05.2019, 23.08.2019, 25.09.2019); 

- міській бібліотеці № 4 для дорослих Чернігівської міської бібліотечної 
системи (ЦБС) (15.05.2019); 

- Ріпкинській районній бібліотеці для дорослих 
(11.07.2019); 

 
  
* в установах пробації, виконання покарань, 

слідчих ізоляторах: 

 
 
 



- Деснянському районному відділі   філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (22.01.2019, 02.05.2019, 30.05.2019, 18.06.2019, 
20.08.2019, 17.09.2019); 

- Новозаводському районному відділі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (22.01.2019, 02.05.2019, 30.05.2019, 18.06.2019, 
20.08.2019, 17.09.2019); 

- Чернігівському районному секторі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (22.01.2019, 02.05.2019, 30.05.2019, 20.08.2019, 
17.09.2019); 

- Славутицькому міському секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» в місті Києві та Київській області (05.02.2019, 18.03.2019, 16.04.2019, 
18.06.2019, 16.07.2019, 20.08.2019); 

- Ріпкинському районному секторі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (12.02.2019, 09.04.2019, 14.05.2019, 09.07.2019); 

- Козелецькому районному секторі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (25.02.2019, 26.04.2019, 31.05.2019, 24.06.2019, 
29.07.2019, 30.09.2019); 

- Чернігівському слідчому ізоляторі (26.02.2019, 08.05.2019, 17.07.2019); 
- Городнянському районному секторі  філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області (01.03.2019, 17.04.2019, 15.05.2019, 12.06.2019, 
11.09.2019); 

- Державна установа “Чернігівська виправна колонія (№44)” (11.03.2019, 
21.05.2019, 16.07.2019). 

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

Протягом звітного періоду регулярно проводились робочі зустрічі з 
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу клієнтам 
Чернігівського місцевого центру з надання БВПД, з метою аналізу практики, 
обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці. 

  
02.07.2019 за сприяння адвокатської спільноти  на базі Чернігівського 

місцевого центру з надання БВПД у рамках Проекту «Pravo-Justice» відбулася 
робоча зустріч міжнародних експертів Проекту: Берта Маана (суддя у відставці, 
адвокат, Нідерланди) та Ремко Ван Рі (професор права Маастрихтського 
університету, Нідерланди), а також національного експерта Проекту Семена 
Кравцова з представниками правничої спільноти, за участю адвоката Костянтина 
Серкіна, судді Господарського суду Чернігівської області Ірини Фетисової та 
працівників Центру: Юлії Бойко, Олени Приходько, Ярослава Хоменко, з метою 

 
 
 



моніторингу імплементації новел цивільного та господарського процесуального 
законодавства України. 

Учасники зустрічі обговорили актуальні проблеми застосування новел 
процесуального законодавства, механізми забезпечення права на доступ до суду, 
надання професійної правничої допомоги. Обмінялись думками щодо підвищення 
ефективності процесу та якості судочинства. 

Міжнародні експерти поділились європейським досвідом  та баченням 
шляхів реформування судової системи.  

Проект «Право-Justice» створений за фінансової підтримки Європейського 
Союзу та має на меті надання допомоги Україні у реформуванні сектору юстиції, 
судів та органів судової влади. 

За підтримки цього Проекту відбувається перезавантаження судової влади, 
реформування системи виконання судових рішень, моніторинг та оцінювання 
сектору юстиції з метою забезпеченні незалежності, підзвітності та орієнтованості 
на надання якісних послуг. 
  

Для забезпечення контролю за якістю наданих послуг та виявлення 
актуальних потреб проведені інтерв’ювання клієнтів місцевого центру та 
анкетування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, результати яких 
обговорені на робочих нарадах. 

  
Підготовлено зразкову справу з успішної практики вирішення в судовому 

порядку спору щодо стягнення грошових коштів, належних до виплати при 
звільненні з військової служби.  

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернувся військовослужбовець, звільнений у запас за станом 
здоров’я, з питанням щодо невиплати йому в зв’язку з відсутністю фінансування 
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за 2018 рік. 

 Клієнт був учасником бойових дій і відповідно до закону мав право на 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

Отримавши доручення № 1-521/18 від 20.09.2018 адвокат Акуленко Вадим 
Михайлович зустрівся з клієнтом, з’ясував обставини справи, надав правову 
консультацію та склав позовну заяву про стягнення грошових коштів, належних 
до виплати при звільненні з військової служби. 

Предметом позову була вимога про зобов’язання Чернігівського обласного 
військового комісаріату нарахувати та виплатити клієнту матеріальну допомогу 
для вирішення соціально-побутових питань за 2018 рік. Право 
військовослужбовців на таку допомогу, підстави, розмір та порядок її  надання 
визначені Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення 
військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, 
затвердженою наказом міністра оборони України № 260 від 11.06.2008. Зокрема,  
встановлено, що особам офіцерського складу,  особам рядового, сержантського і 

 
 
 



старшинського складу, які проходять службу за контрактом, для вирішення 
соціально-побутових питань один раз на рік надається матеріальна допомога в 
розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення. Розмір допомоги 
встановлюється за рішенням Міністра оборони України, виходячи з наявного 
фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони 
України. 

 Обґрунтовуючи позовні вимоги адвокат Акуленко В.М., крім національного 
законодавства, застосував практику Європейського суду з прав людини, а саме 
рішення у справі «Кечко проти України», в якому Суд зазначив, що органи 
державної влади не можуть посилатись на відсутність коштів як на причину 
невиконання своїх зобов’язань.  Реалізація особою права, що пов’язане з 
отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних чинних на час 
виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного 
законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань. 

Справа розглядалась Чернігівським окружним адміністративним судом. 
Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову було відмовлено. Не 
погоджуючись з таким рішенням суду, адвокат подав апеляційну скаргу. 
Постановою  Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційна скарга 
задоволена, рішення суду першої інстанції скасоване, позов задоволений у 
повному обсязі, зобов’язано нарахувати і виплатити клієнту матеріальну 
допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2018 рік. Таке рішення 
підтримав і Верховний Суд, відмовивши у перегляді справи за касаційною 
скаргою Чернігівського обласного військового комісаріату. 
  

За підсумками розгляду судових справ за участю працівників Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги   
підготовлено  успішну судову практику в типових зверненнях клієнтів у категорії 
пенсійних спорів: про визнання протиправними дій зобов’язання вчинити певні 
дії. 

Суть справи: до Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги звернулася внутрішньо переміщена особа, з 
питанням щодо здійснення представництва інтересів як позивача у справі про 
зобов’язання здійснити виплату заборгованості пенсії. Клієнтка дізналася про 
можливість надання безоплатної вторинної правової допомоги через 
рекомендацію іншої особи. 

Отримавши наказ про надання БВПД,  працівник Чернігівського МЦ 
Хоменко Ярослав зустрівся з клієнткою, ознайомився з матеріалами справи та 
склав позовну заяву про визнання протиправними дій Чернігівського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України зобов’язання вчинити дії. 

Спір виник у зв’язку з тим що, Чернігівське об’єднане управління 
Пенсійного фонду України відмовляло клієнтці  в виплаті заборгованості з пенсії 
за період з 01.05.2018 року по 30.11.2018 рік. 

 
 
 



В обґрунтування позовних вимог  представник позивачки вказував на те що, 
позбавлення її пенсійних витрат порушує норми Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та статтю 1 Першого 
Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
    Чернігівський окружний адміністративний суд, 11 липня 2019 року у справі 
за № 620/1276/19 вирішив позовні вимоги клієнтки Центру задовольнити у 
повному обсязі. За результатами розгляду апеляційної скарги Чернігівського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Шостий апеляційний 
адміністративний суд 24 вересня 2019 року залишив рішення суду без змін. 
  

Крім того, успішно здійснено представництво інтересів клієнтів 
Чернігівського місцевого центру з надання БВПД  та сформована позитивна 
судова практика за участю адвоката у справі про оскарження рішення суду про 
затримання іноземця з метою ідентифікації та забезпечення примусового 
видворення (адвокат Лопатка Володимир Миколайович, справа № 585/2811/19 
постанова від 20 вересня 2019 року  Другого апеляційного адміністративного 
суду).  

 

 Розширення доступу до безоплатної правової допомоги. 

Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні 
прийоми до громадян похилого віку, з 
обмеженими можливостями (20.02.2019, 
20.02.2019, 22.02.2019, 05.04.2019, 05.04.2019, 
15.04.2019, 12.07.2019, 20.08.2019, 29.08.2019).     

 

 

 

 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи безоплатної правової допомоги. 

  З метою розвитку компетенцій, навиків та 
підвищення кваліфікації   персоналу центру 
23.09.2019 у Чернігівському місцевому центрі з 

 
 
 



надання безоплатної вторинної правової допомоги проведена робоча нарада з 
працівниками Ріпкинського (Євгенія Панова), Козелецького (Володимир Михед), 
Славутицького (Наталія Новик) і Городнянського (Тетяна Костюкова) бюро 
правової допомоги. 

Під час заходу директор центру Володимир Бобруйко акцентував увагу 
присутніх на необхідності дотримання загальних вимог Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», стандартів надання безоплатної правової 
допомоги, розширення доступу різних верств населення до пунктів надання БПД 
та забезпечення поінформованості широкого кола громадян про можливість 
отримання такої допомоги. 

Крім того, обговорювались проблемні питання, що виникали в роботі 
районних бюро та під час розгляду звернень громадян з приводу надання 
безоплатної первинної і вторинної правової допомоги. Фахівці центру: Юлія 
Бойко і Олена Приходько надали представникам бюро методичні роз’яснення та 
допомогу щодо застосування окремих нормативних документів. 

 Для забезпечення актуальності консультацій, включених до довідково-
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», Чернігівським 
МЦ протягом кварталу здійснювався моніторинг змін у законодавстві та 
відповідне корегування такої інформації за напрямком, закріпленим за 
Чернігівським МЦ. 

  

 

[ 1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги. 

20.09.2019 представники Чернігівського МЦ взяли участь у міжвідомчій 
робочій зустрічі на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області, під час якої представники різних 
організацій для запобігання випадкам порушення прав іноземців та осіб без 
громадянства, долучились до обговорень найбільш актуальних проблемних 
питань. Володимир Бобруйко ознайомив присутніх з заходами, які було проведені 
спільно з Регіональним центром для розширення можливості доступу до 
безоплатної правової допомоги особам, що поміщені до Чернігівського пункту 
тимчасового перебування іноземців та надання правової допомоги особам котрі 

 
 
 



цього потребували. Озвучив статистику звернень осіб поміщених до 
Чернігівського ПТПІ, кількість прийнятих рішень про надання БВПД за 2019 рік, 
одночасно порівнюючи показники з минулими роками. 

Було обговорені питання пов’язані з оскарженням постанови суду про 
затримання з метою ідентифікації, оскарження повідомлень про відмову в 
оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, представництво інтересів у справах 
про продовження терміну тримання в ПТПІ та примусового витворення, 
оскарження постанов про примусове витворення за межі України. 

На основі викладеного, в ході дискусій, дійшли висновку про необхідність 
посилення співпраці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 
органами Державної прикордонної служби, правозахисними організаціями та 
органами виконавчої влади, про що було досягнуто додаткові домовленості та 
обговорено механізми реалізації даної співпраці. 

  

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

      З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 
забезпечення 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» та інших 
нормативно-правових актів. Також, протягом звітного періоду в установлені 
строки здійснювались збір, аналіз та узагальнення інформації (подання та 
висвітлення звітності), підготовка аналітичної довідки за результатами діяльності. 

      Протягом липня – вересня поточного року на сторінці Чернігівського МЦ у 
Фейсбуці розміщено 150 публікацій про діяльність центру та бюро, правових 
роз’яснень з відповідними фотоматеріалами. 

  

  

  
 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 
 
 



    

 
 
 



Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової  
допомоги 

 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад Менським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі — Менський МЦ) та відділами бюро правової 
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
забезпечено шляхом проведення правопросвітницьких заходів для громад та 
спільнот, семінарів та круглих столів у закладах освіти, районних центрах 
зайнятості, управліннях праці та соціального захисту населення та в інших 
органах місцевого самоврядування, забезпечення роботи дистанційних пунктів 
доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян), визначення правових потреб територіальних громад, органів 
територіальної самооганізації населення. 

Так, з метою поширення інформації про роботу Менського місцевого центру 
та кращого доступу жителів району до правової допомоги. 

Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 
спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України: 
1 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з  Державним реєстратором відділу 
державної реєстрації Коропської селищної ради Іриною Кислою.

 
3 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Менської районної 

організації учасників АТО Сергієм Мурованим. 
Також 03 квітня 2019 року відбулась робоча зустріч з начальником відділу 
державної реєстрації та надання адміністративних послуг Семенівської РДА 
Олегом Лантухом та державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та 

 



їх обтяжень відділу державної реєстрації та надання адміністративних послуг 
Семенівської РДА Артемом Кайдашем. 

09 квітня 2019 року  прийнято участь в інформаційному  семінарі Новгород-
Сіверській районній філії Чернігівського обласного  центру зайнятості. 

10 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з заступником начальника 
установи з соціально-виховної та психологічної роботи Державної установи 
"Менська виправна колонія (№91)", майором внутрішньої служби  Сергієм Буром. 

 
11 квітня 2019 року проведено правопросвітницький захід для жителів селища 
Холми «Відповідальне батьківство - як робота», що відбувся на базі Холминської 
селищної ради та виховну годину для дітей Холминської загальноосвітньої школи 

на тему «Запобігання домашньому насильству».  

15 квітня 2019 року відбувся захід із учнями гімназії ім. О.П.Довженка  в 
Сосницькій центральній районній бібліотеці. 

  16 квітня 2019 року проведена робоча зустріч з  начальником сектору 
превенції  Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління 
національної поліції України в Чернігівській області 

 



  
18 квітня 2019 року проведено тематичну робочу зустріч з колективом 

Менського районного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

23 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з начальником Сновського 
районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Юрієм Гахом. 

24 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з Миколою Охонько, який 
виявив бажання працювати громадським радником  та співпрацювати на 
добровільних засадах з 
Менським МЦ з надання БВПД. 

8 травня 2019 року відбулася робоча зустріч з начальником Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області Олегом Третяком. 

17 травня 2019 року з метою підвищення правової обізнаності населення 
спільно з працівниками Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області  участь у ряді правопросвітницьких заходів для жителів 

Семенівського району.  

21 травня 2019 року проведено виховну годину на тему «Зупинимо булінг 
разом» для учнів Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка. 

 



23 травня 2019 року  проведено робочу зустріч з начальником 
Семенівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» 
Юрієм Токаревим, директором Семенівський міський центрсоціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Вікторією Сич та начальником дільничних інспекторів 
поліції Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції 
Головного управління національної поліції у Чернігівській області Миколою 
Бондаренком. 

23 травня 2019 року заступник проведено відкритий урок для 
старшокласників Коропськоїзагальоосвітньої школи І-ІІІст. ім. Т.Г. Шевченка.

 
  
28 травня 2019 року участь  у   брифінгу  для місцевих засобів масової 

інформації з питань протидії домашньому насильству, захисту прав жінок та дітей, 
який  відбувся у Новгород-Сіверській районній державній адміністрації. 

  
29 травня 2019 року проведено роз’яснювальну зустріч із учнями  

Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка .  
30 травня 2019 року  прийнята участь у тематичній  інформаційній зустрічі з 

суб’єктами пробації  з питань реалізації та захисту прав дітей, яка відбулася у 

 



Новгород-Сіверському районному секторі філії державної установи  «Центр 
пробації» в Чернігівській області. 
5  червня 2019 року проведено робочу зустріч  з працівниками Центру надання 
адміністративних послуг у смт.Короп. 

  
05 червня 2019 року    проведено  тематичну  інформаційну зустріч з 

трудовим колективом Новгород-Сіверської центральної районної бібліотеки 
10 червня 2019 року взято участь у круглому столі на тему «Захист прав 

дітей», який відбувся у Коропській селищній об’єднаній територіальній громаді. 
  
19 червня 2019 року відбулась робоча зустріч з колективом 

«Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних 
послуг) Сосницької селищної ради,  проведено інформаційну зустріч з трудовим 
колективом Новгород-Сіверської районної філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості. 

  
24 червня 2019 року взято участь у заході «День юридичної допомоги»,який 
відбувся у Коропській селищній об’єднаній територіальній громаді. 
 

03 липня 2019 року  проведено тематичну зустріч з працівниками навчально-
реабілітаційного центру під Комунального закладу «Березнянський навчально-
реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради  - спеціальна ЗОШ-інтернат 
для розумово-відсталих дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-
інвалідів, хорих на ДЦП, дітей-сиріт.                                                                                                            

11 липня 2019 року  відбулася робоча зустріч з головою Сновської районної 
організації ветеранів України Людмилою Кравець. 

 

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/


12 липня 2019 року відбулась робоча зустріч зі завідувачем Семенівського 
районного сектору міграційної служби та начальником Семенівського районного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» 

15 липня 2019 року проведена інформаційно-комунікативна  зустріч у  Новгород-
Сіверській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

23 липня 2019 року  робоча зустріч  з працівниками  Центру надання 
адміністративних послуг Коропської селищної ради 

25 липня 2019 року - з працівниками комунальної установи Коропської районної 
ради «Трудовий архів Коропського району», Коропського районного відділу 
Державної реєстрації актів цивільного стану, Коропського районного відділу 
державної виконавчої служби України в Чернігівській області. 

30 липня 2019 року прийнято участь у інформаційному семінарі  що відбувся на 
базі Семенівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 
участі представників центру та Семенівської районної державної адміністрації 
30 липня 2019 року відбулося засідання за «круглим столом» за участю 
представників Управління освіти, молоді та спорту Сновської міської ради 
Сновського району Чернігівської області, Центру соціальних служби для сім’ї, 
дітей та молоді. 
1 серпня 2019 року захід у  відділенні стаціонарного догляду Територіального 
центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Новгород-
Сіверської районної ради. 
09 серпня 2019 року прийнята участь у зустрічі  за «круглим  столом»   у  
Новгород-Сіверському районному секторі Управління Державної міграційної 
служби України в Чернігівській області. 
15 серпня 2019 року участь у роботі мобільної точки доступу  до системи 
безоплатної правової допомоги. 

16 серпня 2019 року -в Сновській районній філії Чернігівського обласного Центру 
зайнятості. 

2, 6, 24 вересня 2019 року для учнів Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  проведено урок права. 

04 вересня 2019 року для учнів Сосницької ЗОШ I-II ступенів проведено 
тематичний урок « Я маю право!». 

 



10 вересня 2019 року  участь у  спільній тематичній робочій зустрічі з колективом 
Менського районного відділу державної виконавчої служби та Менського 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області. 
12 вересня 2019 року для учнів Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка проведено 
урок «Права дитини» 
16 вересня 2019 року проведено урок права на тему «Стоп булінг!» для учнів 1-9 
класів Охрамієвицької загальноосвітної школи І-ІІ ступенів Корюківського 
району. 
17 вересня  2019 року інформаційна  зустріч з членами громадської організації 
«Учасники антитерористичної операції Новгород-Сіверщини». 

18 вересня 2019 року відбулась право просвітня лекція для педагогів та дітей, що 
проживають та навчаються у комунальному закладі "Березнянський навчально-
реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради. 
18 вересня 2019 року для учнів  та вчителів Сосницької ЗОШ I-II ступенів 
проведено тематичний урок «Булінг». 

18 вересня 2019 року проведено робочу зустріч  з працівниками  Центру надання 
адміністративних послуг у смт.Короп  Коропської селищної ради. 

24 вересня  2019 року робочий візит до Коропського районного суду. 

24 вересня 2019 року для учнів Авдіївської ЗОШ I-III ступенів Сосницького 
району проведено тематичний урок «Булінг» 

26 вересня 2019 року для студентів Сосницького сільськогосподарського 
технікуму бухгалтерського обліку проведено інформаційний захід  «Стоп булінг!» 

27 вересня 2019 року проведено урок права на тему: «Права дитини» для учнів 10-
11 класів Перелюбської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів, що на 
Корюківщині. 

27 вересня 2019 року прийнята участь у проведенні семінару з головами  
первинних профспілкових організацій закладів освіти Новгород-Сіверського 
району та міста Новгород-Сіверський 

 



 
 

1 жовтня 2019 року  відбулась робоча зустріч  працівниками Менського районного 
сектору філії  Державної установи «Центр пробації» 

07 жовтня 2019 року прийнято участь у засіданні «круглого столу» на тему: 
«Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб , ветеранів та інших осіб які 
постраждали від військового конфлікту» 
7 жовтня 2019 року пройшов день відкритих дверей для учнів Сосницької ЗОШ I-
II ступенів та проведено  робочу зустріч з метою надання методичних 
рекомендацій  з завідувачем сектору сім’ї,дітей, молоді та спорту Коропської 
селищної ради 

9 жовтня 2019 року для учнів 10-А класу Сноської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ст.. №1 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області 
проведено День відкритих дверей . 

10 жовтня 2019 року відбулась робоча зустріч із трудовим колективом 
управління соціального захисту населення Менського РДА та  проведено 
тематичну зустріч   з колективом  Територіального центру соціального 
обслуговування ( надання соціальних послуг) Сосницької міськради. 

11 жовтня 2019 року проведена інформаційно-комунікативна зустріч  з 
особами,  які перебувають на обліку в  Новгород-Сіверській районній філії 
Чернігівського обласного  центру зайнятості. 

11 жовтня 2019 року проведено правопросвітні заходи для учасників АТО 
щодо прав та пільг для військовослужбовців на базі Сосницького  районного 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану. 
15 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з членами Громадської організації 
«Семенівська районна спілка воїнів – учасників АТО» . 

 



16 жовтня 2019 року для вихованців 3-А класу Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ 
ст.. – ДНЗ» Сновської міської ради Сновського районну Чернігівської області 
проведено  урок права на тему «Познаємо свої права та обов’язки». 

  
16 жовтня 2019 року проведено тематичну робочу зустріч з колективом 

Березнянської селищної ради 
17 жовтня 2019 року - семінар на тему «Легальна зайнятість, її правові 

аспекти», який відбувся на базі Корюківського районного центру зайнятості та 
тематична зустріч з колективом Корюківського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки. 

17 жовтня 2019 року прийнята участь у правознавчому калейдоскопі  «Знати 
мову закону», що проводився на базі Новгород-Сіверської центральної районної 
бібліотеки для студентів Новгород-Сіверського медичного училища. 

17 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з заступником голови Спілки 
учасників Антитеростичної операції Коропщини 

  

18 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з головою Громадської організації 
«Сновська районна спілка учасників антитерористичної операції». 

21 жовтня 2019 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які 
перебувають на обліку в Сновській районній філії Чернігівського обласного 
Центру зайнятості цього ж дня проведено робочу зустріч з працівниками  
комунального  закладу "Коропський Будинок культури". 
24 жовтня 2019 року  проведено відкритий урок у Коропській загальноосвітній 
школі  І-ІІІст. ім. Т.Г. Шевченка . 

22 жовтня 2019 року взято участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку  у 
Сосницькій районній філії Чернігівського обласного  центру зайнятості 

22 жовтня 2019 року - семінар на тему «Запобігання  нелегальній трудовій 
міграції, торгівлі  людьми, експлуатації дитячої праці», який відбувся на базі 
Корюківського районного центру зайнятості. 

22 жовтня 2019 року - засідання «круглого столу» з роботодавцями району 
на тему «Основні напрямки взаємодії роботодавців зі службою зайнятості. 
Легалізація зайнятості: проблеми та шляхи вирішення. Нові підходи в роботі 
служби зайнятості щодо надання послуг роботодавцям». 

 



25 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з головним  спеціалістом відділу 
грошових витрат та компенсацій управління соціального захисту населення 
Сновської районної державної адміністрації Іриною Орендар . 

27 листопада 2019 року - семінар на тему «Права осіб з інвалідністю», який 
відбувся на базі Корюківського районного центру зайнятості. 

29 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід для трудового 
колективу Семенівського районного суду Чернігівської області. 

31 жовтня 2019 року проведена робоча зустріч  зі старшим інспектором 
ювенальної превенції Менського відділу поліції Чернігівської області 

26 листопада 2019 року проведено для учнів 6-тих класів Сновської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №1 урок права на тему «Права людини 
починаються з забезпечення прав дитини». 

27 листопада 2019 року для учнівської молоді 8-9 класів Кучинівського 
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів проведено урок права на тему 
«Права людини починаються з забезпечення прав дитини». 

08 листопада 2019 року проведено робочу зустріч із завідувачем архівного 
сектору Сосницької РДА 

13 листопада 2019 року – з в.о. старости  Макошинського старостинського 
округу. 

14 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з трудовим кодективом 
Стольненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської 
ради Менського району Чернігівської області. 

14 листопада 2019 року   прийнята участь у  юридичному  лабіринті «Я - 
дитина! Я – людина, що має свої права», що проводився на базі Новгород-
Сіверської центральної районної бібліотеки для  учнів Новгород-Сіверської 
державної гімназії ім. К.Д.Ушинського. 

15 листопада 2019 року відбулась робоча зустріч із заступником начальника 
Менського районного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

18 листопада 2019 року проведено тематичний урок «Запобігання та 
протидія домашньому насильству» для учнів Сосницької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

19 листопада 2019 року   спільно з працівниками служби у справах дітей 
Новгород-Сіверської міської ради  проведено інформаційний захід для учнів  3-х 
класів Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка. 

21 листопада 2019 року   спільно з працівниками служби у справах дітей 
Новгород-Сіверської міської ради  проведено інформаційний захід для  учнів 4-х 

 



класів Новгород-Сіверського навчально-виховного комплексу "дошкільний 
навчальний заклад  - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня " "Дзвіночок". 

25 листопада 2019 року з метою налагодження  співпраці, а також 
забезпечення доступу до правової допомоги відбулась робоча зустріч з 
працівниками Сосницького районного відділу державної виконавчої служби 
ГТУЮ у Чернігівській області. 

28 листопада 2019 року прийняли участь в засіданні «круглого столу», який 
відбувся на базі Сосницької районної філії Чернігівського обласного  центру 
зайнятості. 

03 грудня  2019 року взято участь у тематичному інформаційному заході, що 
відбувся на базі Менської районної філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості. 

3 грудня 2019 року спільно з соціальним педагогом Сновського навчально-
виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - спеціалізований загально-
навчальний заклад І ступеня Мариною Шуляк для учнів 3-Б класу проведено урок 
права на тему «Права людини починаються з забезпечення прав дитини». 

04 грудня 2019 року прийнято участь у засіданні «круглого столу», що 
відбувся на базі Семенівської районної філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості за участю членів громадських організацій,  представників установ 
району та органів місцевого самоврядування. 

06 грудня 2019 року взято участь у семінарі для осіб, які перебувають на 
обліку  у Сосницькій районній філії Чернігівського обласного  центру зайнятості. 

10 грудня 2019 року для учнів 6-А класу Сноської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст.. №2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області 
проведено День відкритих дверей 

10 грудня 2019 року  з нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової 
допомоги   проведено День відкритих дверей   для старшокласників Новгород-
Сіверської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №2 та Новгород-Сіверської 
державної гімназії імені  К.Д. Ушинського. 

10 грудня 2019 року проведено день відкритих дверей до «Всеукраїнського 
дня безоплатної правової допомоги» у Сосницькому бюро правової допомоги. 

Також цього дня відбулися «Дні відкритих дверей» у Менському МЦ та 
Коропському бюро правової допомоги. 

11 грудня 2019 року проведено  робочу зустріч з головою та колективом 
сільської ради с. Волосківці Менського району. 

 



Також цього дня відбулась інформаційна зустріч із засудженими, які 
залишені для робіт по господарському обслуговуванню, в державній установі 
«Новгород-Сіверська установа виконання покарань (№31)». 

12 грудня 2019 року – прийнята участь у  годині права «Що треба знати про 
права і закони» для студентів Новгород-Сіверського медичного училища, що 
проходила на базі Новгород-Сіверської міської бібліотеки та проведено відкритий 
урок для учнів Риботинського навчально-виховного комплексу«Загальноосвітня 
школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Коропської селищної ради 
Чернігівської області 

23 грудня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками 
Семенівського сектору обслуговування громадян Головного управління 
Пенсійного фонду України в Чернігівській області 

  
 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб 
похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 

15 березня 2019 року провела робочу зустріч  з директором Понорницького 
психоневрологічного інтернату Сергієм Федосенко. 

 

  
11 травня 2019 року проведено робочу зустріч з директором Комунальної 

установи «Територіальний центр соціального обслуговування  (надання 
соціальних послуг)» Менської міської ради Менського району Чернігівської 
Наталією Гончар. 

07 червня 2019 року забезпечено доступ до безоплатної вторинної правової 
допомоги мешканки смт. Сосниця, яка має обмежені фізичні можливості 

 



12 червня 2019 року надано адресну правову допомогу жительці с. 

Феськівка Менського району.  

26 червня 2019 року проведено правопросвітницький захід у відділенні 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
Територіального центру Менської об’єднаної територіальної громади в с. Стольне  

 
23 серпня 2019 року відбувся правопросвітній захід для осіб, що користуються 
послугами «Територіального центру соціального обслуговування ( надання 
соціальних послуг)» Менської міської ради 

  

24 липня 2019 року  проведено прийом громадян у приміщенні відділення 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
Семенівського територіального центру. 

 



19 серпня 2019 року забезпечено виїзд до особи з інвалідністю/особливими 
потребами з метою надання безоплатної адресної правової допомоги. 
20 серпня 2019 року забезпечено доступ до безоплатної вторинної правової 
допомоги мешканці с. Бутівка Сосницького району.

 

12 вересня 2019 року проведено інформаційний захід для громадян 
розміщених в стаціонарному відділенні для тимчасового та постійного 
проживання одиноких людей похилого віку в с. Нові Боровичі Сновського району. 

01 жовтня 2019 року здійснено виїзд у с. Феськівка, що на Менщині, до 
громадянки з обмеженими можливостями з метою надання безоплатної правової 
допомоги. 

                         
Також 01 жовтня 2019 року прийнята участь у заході  з нагоди відзначення 

Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, організованому 
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Новгород-Сіверської міської ради. 

11 жовтня 2019 року здійснено візит до жительки села  Карповичі 
Семенівського району. 

 18 жовтня 2019 року проведено прийом громадян у приміщенні відділення 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
Семенівського територіального центру. 

25 листопада 2019 року - адресна безоплатна правова допомога жительці 
Л., яка є особою з особливими потребами. 

 



05 листопада 2019 року надано адресну безоплатну правову допомогу 
жительці с. Жадове , яка є особою з інвалідністю та сама виховує дитину з 
інвалідністю. 

06 грудня 2019 року - адресна безоплатна правова допомога жителю Л., який 
є особою з особливими потребами. 

  
   

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

05 квітня 2019 року   проведено  робочу зустріч із працівниками Новгород-
Сіверського районного  центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді.

 
 08 квітня 2019 року проведено робочу зустріч із заступником  начальника 

управління  соціального захисту населення Менської районної державної 
адміністрації Валентиною Роговою. 

 

 



10 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з колективом  Макошинської 
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Менського районного центру 
первинної медико-санітарної допомоги 

 15 квітня 2019 року відбулась робоча зустріч з представниками 
Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Іриною Бірюк та 
Наталією Куліковою. 

17 квітня 2019 року проведено робочу зустріч зі старшим державним 

виконавцем Корюківського районного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Оксаною 

Петрусенко.  

17 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з колективом відділу 
організаційної роботи Коропської селищної ради. 

18 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з головою ради організацій 
спілки учасників антитерористичної операції Коропщини Оксаною Тептюк. 

 

 19 квітня 2019 року проведено робочі зустрічі із приватними нотаріусами 
Оксаною Богдановською та Галиною, які нещодавно розпочали працювати в м. 
Мена. 

 



  
23 квітня 2019 року прийнято участь у засіданні міжвідомчої ради з питань 

сімʼї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сімʼї  
та протидії торгівлі людьми при Корюківській районній державній адміністрації. 

23 квітня 2019 проведено тематичну зустріч з вихователями Семенівського 
навчального закладу дошкільної освіти "Сонечко". 

24 квітня 2019 року проведено  робочу зустріч з   працівниками управління 
соціального захисту населення, сім’ї та праці Новгород-Сіверської міської ради 

 
03 травня 2019 року   проведена робоча зустріч з  начальником  Новгород-

Сіверського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тетяною 
Кравченко.  

5 травня 2019 року проведено робочу зустріч  з працівниками  Центру 

надання адміністративних послуг у смт. Короп.

 

 



07 травня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками служби у 
справах дітей Семенівської районної державної адміністрації.

 
10 травня 2019 року проведено робочу зустріч у Менському міському центрі 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Менської міської ради Чернігівської 
області. 

 
13 травня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками відділу 

земельних відносин та агропромислового розвитку Семенівської міської ради. 

Також 13 травня 2019 року проведена  робоча зустріч із заступником голови 
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Нелею Чугаєвою.  

 



14 травня  2019 року відбулася робоча зустріч з державним реєстратором 
нерухомого майна Сновської районної державної адміністрації.

 
16 травня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Коропської 

районної ради.  

24 травня 2019 року  проведена  робоча зустріч з  головним спеціалістом 
служби у справах дітей Новгород-Сіверської районної державної адміністрації 

Оксаною Кримовою.  

  

01 липня 2019 року відбулась робоча зустріч з працівниками Феськівської  філії  
комунального закладу «Менська публічна бібліотека» Менської міської ради. 

 



03 липня 2019 року  проведено робочу зустріч із заступником директора 
Комунального закладу «Березнянський навчально-реабілітаційний центр» 
Чернігівської обласної ради  - спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово-відсталих 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, 
дітей-сиріт Світланою Нерет 
03 липня 2019 року проведено тематичну робочу зустріч з колективом центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді смт. Березна. 

  

04 липня 2019 року проведена  робоча зустріч з головою Новгород-Сіверської 
районної ради В’ячеславом Кауфманом та керівником апарату Новгород-
Сіверської районної державної адміністрації Наталією Разумейко. 

10 липня 2019 року проведено тематичну зустріч з працівниками управління 
соціального захисту населення Семенівської районної державної адміністрації . 

16 липня 2019 року проведена робоча зустріч  з редактором газети  «Сіверський 
край»  Ганною Халіман. 

17 липня 2019 року працівник бюро провела робочу зустріч з працівниками 
Коропського регіонального історико-археологічного музею. 

24 липня 2019 року проведено робочу зустріч з представником Городнянського 
відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування 
України в Чернігівській області в м. Сновськ Іриною Ільєнко. 

29 липня 2019 року проведено  інформаційно-комунікативну  зустріч з 
працівниками управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Новгород-
Сіверської міської ради. 

 



31 липня 2019 року у  Коропі відбулась робоча зустріч та проведено прийом 
громадян у Коропському районному секторі філії Державної установи «Цент 
пробації» в Чернігівській області. 

 

1 серпня  2019 року робоча зустріч з  Головою відокремленого підрозділу 
Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста в Коропському 
районі Таїсією Онопко. 

3 та 6 вересня 2019 року участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

05 вересня 2019 року  участь у проведенні педагогічної наради з вихователями 
Семенівського навчального закладу дошкільної освіти "Сонечко". 

18 вересня 2019 проведено робочу зустріч з  майором поліції Сновського 
відділення Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Чернігівській області Денисом Бобровником. 

24 вересня 2019 проведено робочу зустріч із секретарем Авдіїівської сільської 
ради. 

02 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з директором Комунальної 
установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та з 
очільником Коропської  районної  державної  адміністрації. 

02 жовтня 2019 року  проведено робочу зустріч з працівниками відділу 
державної реєстрації та надання адміністративних послуг Семенівської районної 
державної адміністрації 

 



03 жовтня 2019 року проведена робоча зустріч з директором Новгород-
Сіверської районної централізованої бібліотечної системи. 

4 жовтня 2019 року на виконання Меморандуму про співпрацю проведено 
робочу зустріч у відокремленому підрозділі Чернігівської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста в Коропському районі 

21 жовтня 2019 року проведена робоча зустріч з директором  
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Новгород-Сіверської міської ради.                                                                                                                                                                                                                            

22 жовтня 2019 року   проведена  робоча зустріч з керівником громадської 
організації «Учасники антитерористичної операції Новгород-Сіверщини» Іваном 
Мельником, а також начальником Коропського районного відділу державної 
реєстрації  актів цивільного стану. 

22 жовтня 2019 року  проведено робочу зустріч з начальником відділу  освіти 
Менської міської ради Чернігівської області 

      30 жовтня  2019 року участь у семінарі для осіб, які перебувають на 
обліку у Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

31 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Коропського 
районного сектору управління державної міграційної служби України в 
Чернігівській області. 

1 листопада 2019 року проведено робочу зустріч  з фахівцем Менської районної 
філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

07 листопада 2019 року  на базі Семенівського районного сектору з питань 
пробації, для осіб, що перебувають на обліку провела лекцію на тему 
«Попередження насильства в сім’ї» . 

11 листопада 2019 року  проведено робочу зустріч з начальником відділу 
соціального захисту населення та охорони здоров’я . 

13 листопада 2019 року проведена робоча зустріч з працівниками служби у 
справах дітей  Новгород-Сіверської міської ради. 

18 листопада 2019 проведено робочу зустріч  з начальником комунальної 
установи Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» Лесею 
Пелюх 
  

 



19 листопада 2019 року на базі Семенівського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, для працівників та осіб, що перебувають на 
обліку провела лекцію на тему «Домашне насильство. Кого і за що карає закон.» 

19 листопада 2019 року  проведено робочу зустріч з начальником 
Коропського районного відділу державної реєстрації  актів цивільного стану 
Вікторією Отрош. 

20 листопада 2019 року – педагогічний колектив Березнянської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської області.  

21 листопада 2019 року  проведена робоча зустріч з працівниками 
управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської 
міської ради. 

25 листопада 2019 року прийнято участь в засіданні за «круглим столом» за 
участю представників Управління освіти, молоді та спорту Сновської міської ради 
Сновського району Чернігівської області, Центру соціальних служби для сім’ї, 
дітей та молоді та здійснено робочий візит до   сектору інформаційної 
діяльності,програмного забезпечення та комунікацій з громадькістю Коропської 
РДА. 
26 листопада 2019 року на базі бюро правової допомоги з працівниками 
Семенівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
служби у справах дітей Семенівської районної державної адміністрації та відділу 
освіти проведено інформаційно-просвітницький захід – бесіду на тему «Закон на 
сторожі дитинства». 

28 листопада 2019 року прийнято участь у засіданні  до Міжнародного дня 
інвалідів, що відбувся на базі Менської об’єднаної територіальної громади 

29 листопада 2019 року  проведено робочу зустріч із трудовим колективом 
Комунального закладу «Березнянський навчально-реабілітаційний центр» 
Чернігівської обласної ради  - спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово-відсталих 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, 
дітей-сиріт. 

   06 грудня 2019 року провевено робочу зустріч з начальником сектору 
пробації та головним державним інспектором відділу з питань додержання 
законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів  
Управління Держпраці у Чернігівській області. 

 



12 грудня 2019 року прийняли участь в засіданні «круглого столу», який відбувся 
на базі Сосницького об’єднаного управління пенсійного фонду України 
  

  

  

  

 

З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні 
безоплатної правової допомоги, підвищення правової спроможності та 
правової обізнаності мешканців територіальної громади, спрямованих на 
забезпечення рівного доступу до реалізації та захисту прав та надання 
методичних рекомендацій працівниками безоплатної вторинної правової 
допомоги проводились робочі зустрічі: 

10 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками 
Макошинської селищної ради 

 



 
10  квітня 2019 року – з Кам'янсько-Слобідським сільським головою 

Анатолієм Васюком (Новгород-Сіверський район), секретарем Ковпинської 
сільської ради  Новгород-Сіверського району  Миколою Сергієнко, секретарем 
Смяцької сільської ради Новгород-Сіверського району  Світланою Скачок. 

                
17 квітня 2019 року  -   з Вороб'ївським сільським головою  Михайлом 

Бездітко,  Будо-Вороб'ївським сільським головою  Раїсою Осипець, Чайкинським 
сільським головою Василем Шавшею (Новгород-Сіверський район). 

  24 квітня 2019 року проведено робочу зустріч директором Семенівської 
районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості Оленою Логвиненко.

 

 



17 травня  2019 року проведено робочу зустріч з виконуючою обов’язки 
старости Феськівського старостинського округу  Світланою Козел та трудовим 
колективом  під час якої надано тематичні методичні рекомендації 

21 травня 2019 року під час проведення робочої зустрічі з виконуючим 
обов’язки старости села Миколаївка Михайлом Сахариленком та діловодом 
Маргаритою Висоцькою. 

  
04 червня 2019 року під час проведення робочої зустрічі з в.о.старости села 

Галаганівка Семенівського району Романом Кравченко. 

11 липня 2019 року відбулась робоча зустріч з громадським омбудсменом із 
захисту виборчих прав у Чернігівській області ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» Оленою Роговою. 

 

18 липня 2019 року проведено  робочу зустріч з представником Сновської міської 
ради в с. Старі Боровичі Тетяною Цог. 

 



16 липня 2019 року проведено робочу зустріч з головним спеціалістом – 
юрисконсультом відділу організаційно – правової та інформаційної діяльності 
апарату Семенівської районної державної адміністрації. 

 

24 липня 2019 року  - з Дігтярівським сільським головою Тетяною Школьною 
(Новгород-Сіверський район). 

28 серпня 2019 року проведено робочу зустріч директором Семенівської районної 
філії Чернігівського обласного центру зайнятості Оленою Логвиненко. 

12 вересня 2019 року  робоча зустріч з керівником стаціонарного відділення 
Наталією Комишною. 

16 вересня 2019 року  с.Сохачі Коропського району- надано методичні 
рекомендації старості. 

21 серпня 2019 року проведено робочу зустріч з представником Сновської міської 
ради в с. Суничне Ольгою Трус. 

06  вересня 2019 року – з посадовими особами Печенюгівської сільської ради 
Новгород-Сіверського району. 

23 вересня 2019 року проведено робочу зустріч з Шишківським сільським 
головою Корюківського району Валерієм Смальохою. 

25 вересня 2019 року проведено робочу зустріч із секретарем Шаболтасівської 
сільської ради Сосницького району. 

 



11 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з в.о.старости Карповицької 
сільської ради Семенівського району Галиною Воробей. 

16 жовтня 2019 року - з працівниками Лісконогівської сільської ради 
Новгород-Сіверського району. 

16 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з виконуючими обов’язки 
старости с. Петрівка, с. Стара Рудня, с. Смячь, Сновської міської ради. 

17 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Сновської 
об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського 
району Чернігівської області 

23 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками 
Загребельського старостинського округу 

24 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Семенівської 
об’єднаної територіальної громади Сергієм Деденко. 

24 жовтня 2019 року провела тематичну робочу зустріч з заступником 
Менського міського голови. 

24 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Кудрівської 
сільської ради. 

30 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Громадської організації 
«Семенівська районна спілка воїнів – учасників АТО»  Геннадієм Висоцьким 

30 жовтня 2019 року – робоча зустріч з представником Тютюнницького 
старостинського округу Корюківської міської ради. 

31 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з очільницею Менської районної 
філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

31 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Спаської 
сільської ради. 

5 листопада 2019 року проведено робочі зустрічі із завідувачем Менського 
районного сектора Управління Державної міграційної служби  України  в  
Чернігівській  області та з головою Менської РДА. 

05 листопада 2019 року проведено робочу зустріч із сільським головою Жадове 
Семенівського району Сергієм Помазком 

 



07 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Бутівської 
сільської ради 

14 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Лавської 
сільської ради. 

20 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Козляницької 
сільської ради та з головвою Семенівського районного відділення Спілки 
ветеранів Афганістану Сейраном Мхітаряном 

27 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з виконуючим обов’язки 
старости с. Кучинівка Сновської міської ради. 

28 листопада 2019 року участь у засіданні «круглого столу» на базі Менської 
районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

12 грудня 2019 року проведено робочу зустріч з виконуючим обов’язки старости  
в с. Великий Щимель. 

    

  

 

  Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 
комунікативних заходів: 

З метою налагодження співпраці та проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи, в рамках підняття рівня правової обізнаності та в 
рамках реалізації загальнонаціонального просвітницького проекту «Я маю 
право!» відбулися робочі зустрічі: 

1 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з  Державним реєстратором 
відділу державної реєстрації Коропської селищної ради Іриною Кислою. 

 



  
2 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з  начальником Коропського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 
області Світланою Вандоляк та начальником Коропського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівській області Вікторією 
Отрош. 

 
  
02 квітня 2019 року для учнів 8-9 класів Сновської ЗОШ – інтернат І-ІІ ст.  

Чернігівської обласної ради  в м. Сновськ проведено тематичну бесіду. 
04 квітня 2019 року на базі Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбулась нарада за участю працівників 
місцевого центру та керівників відділів бюро правової допомоги. 

  
5 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з працівниками Коропського 

районного суду. 
8 квітня 2019 року відбулась робоча зустріч  з  керівником Коропської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини Валентиною Хорошок. 
09 квітня 2019 року проведено робочу зустріч із працівниками Коропського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
 
  
09 квітня 2019 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які 

перебувають на обліку в Сновській районній філії Чернігівського обласного 
Центру зайнятості.  

 



 
10  квітня 2019 року прийнято участь у проведенні лекції на тему: «Стоп 

булінг!» для учнів Грем'яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та 
інформаційно-комунікативної  зустрічі з  педагогічними працівниками.                      

10 квітня 2019 року для  вихованців 5-6 класів Кучинівського навчально-
виховного комплексу І-ІІІ ступенів Сновського району Чернігівської області 
проведено урок права на тему «Познаємо свої права та обов’язки».    

 15 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом  
відділу культури і туризму Коропської селищної ради. 

15 квітня 2019 року  на  нараді керівників закладів освіти міста Новгород-
Сіверський  у відділі освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради 
проінформовано про систему безоплатної правової допомоги та порядок 
отримання особою безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

  
16 квітня 2019 року в межах загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» про правопросвітницьку кампанію «Відповідальне 
батьківство» проінформовано трудовий  колектив Новгород-Сіверського центру 
дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської 
області 

17 квітня 2019 року в рамках правопросвітництва, з метою підвищення рівня 
знань щодо своїх прав у різних сферах життя, підвищення правової свідомості та 

 



спроможності захищати свої права взято участь у семінарі осіб, які перебувають 
на обліку у Менській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості.   

17  квітня 2019 року   прийнято участь у проведенні спільно з працівниками 
Новгород-Сіверського міськрайонного  відділу державної  виконавчої служби  
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області  лекції на 
тему: «Стоп булінг!» для учнів Чайкинського навчально-виховного комплексу 
Новгород-Сіверської районної ради та  інформаційно-комунікативної  зустрічі з  
педагогічними працівниками. 

  
22 квітня 2019 року здійснено робочий візит в м. Корюківка Чернігівської 

обл.. 
22 квітня 2019 року проведено тематичні робочі зустрічі у навчальних 

закладах м. Мена. (заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" 
комбінованого типу Менської міської ради та в Менській районній гімназії) 

Також 22 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з головним 
спеціалістом з юридичного забезпечення та з питань постійних комісій, депутатів 
Семенівської районної ради Анатолієм Антоненко.  

  
24 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з  головою  Коропського 

районного відділення Української спілки ветеранів Афганістану Іваном Сиченко. 

 



03 травня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Менського 
ізолятору тимчасового тримання №4. 

  
13 травня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками  Управління 

Державної казначейської служби України у Коропському районі. 
14 травня 2019 року   спільно з працівниками служби у справах дітей 

Новгород-Сіверської міської ради  в рамках  інформаційної кампанії «Стоп 
булінг!» та правопросвітницького  проекту «Я маю право!» проведено  тематичну 
лекцію для учнів 7 класу  Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка. 

                         
15 травня 2019 року взято участь у семінарі, присвяченому виконанню 

нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.Менського 
районного центру зайнятості. 

 17 травня  2019 року з метою  підняття знань своїх прав та можливості їх 
реалізувати взято участь у загальношкільних батьківських зборах Макошинської 
ЗОШ. 

 



  
21 травня 2019 проведено захід для осіб, які перебувають на обліку в 

Сновській районній філії Чернігівського обласного Центру зайнятості.  
 21 травня 2019 року  проведено робочу зустріч  з  начальником 

Коропського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в 
Чернігівській області Світланою Вандоляк та начальником Коропського 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівській 
області Вікторією Отрош. 

Цого ж дня, 21 травня 2019 року, проведено інформаційну зустріч з 
працівниками  центральної районної аптеки №43 ТОВ «Ліки України» м. 
Новгород-Сіверський.                     

22 травня  2019 року взято участь у зборах батьків Менського закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" комбінованого типу Менської міської 
ради. 

23 травня 2019 року спільно з начальником Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олегом Третяком проведено відкритий 
крок для старшокласників Коропськоїзагальоосвітньої школи І-ІІІст. ім. Т.Г. 
Шевченка. 

В цей же день, 23 травня 2019 року взято участь у засіданні круглого столу 
на тему «Захист економічних прав дітей», що відбувся у приміщенні Коропської 
районної Державної адміністрації за участю  начальника  Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області Олега Третяка та в.о 
заступника начальника Головного територіального управління юстиції з  питань 
державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Ігоря Бондарева. 

28  травня 2019 проведено тематичну  робочу зустріч колективом 
працівників Менського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

 



молоді Менської міської ради Чернігівської області.   

 
 29 травня 2019 року взято   участь у  проведенні   заняття з правового 

виховання: "Знай свої права, дитино" для вихованців  дошкільного навчального  
закладу "8 Березня"  Новгород-Сіверської міської ради       та         проведено  
інформаційну зустріч з трудовим колективом  дошкільного закладу. 

      
31 травня  2019 року проведено тематичну зустріч з учнями 4-х класів в 

Менській районній гімназії  та з вихованців старшої групи Сновського навчально-
виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - спеціалізований загально-
навчальний заклад І ступеня .  Цього ж дня в бюро правової допомоги м. 

 



Семенівка для школярів проведено «День відкритих дверей».

 
    
3 червня  2019 року проведено робочу зустріч з практичним 

психологом,соціальним педагогом Понорницької ЗОШ I-IIIступенів Любов’ю 
Євтушенко. 

05 червня 2019 проведено тематичну інформаційно-комунікативну  зустріч в 
управлінні соціального захисту населення Новгород-Сіверської районної 
державної адміністрації. 

10 червня 2019 року взято участь у круглому столі на тему «Захист прав 
дітей»,який відбувся у Коропській селищній об’єднанійтериторіальній громаді. 

12 червня 2019 року проведено тематичну бесіду для вихованців 1-6 класів 
Новоборовицького навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів, які перебували 
на відпочинку в пришкільному таборі.  

 12 червня 2019 року проведено інформаційну зустріч з працівниками та 
відвідувачами відділу реєстрації та надання адміністративних послуг Сосницької 
селищної ради.   

13 червня 2019 року проведено робочу зустріч  з головою  Коропського 
районного відділення Української спілки ветеранів Афганістану Іваном Сиченко. 

 18 червня  2019 заступник відбулась робоча зустріч з провідним 
інспектором Коропського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» Оленою Сичовою 

 20 червня 2019 року провела тематичну робочу зустріч з трудовим 
колективом відділення державного казначейства у Менському районі. 

 



 
24 червня 2019 року взято участь у заході «День юридичної допомоги»,який 

відбувся у Коропській селищній об’єднаній територіальній громаді.

 
 25 червня 2019 року проведено тематичну робочу зустріч з працівниками 

Менського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

25 червня 2019 року провелдено правопросвтницький захід в Сновському 
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дружба».   

  
27 червня 2019 року проведено інформаційний захід для працівників та 

відвідувачів комунального лікувально-профілактичного закладу «Сосницька 
центральна районна лікарня». 

 



 
 

4 липня 2019 року Риботинський навчально-виховний  комплекс 

9 липня 2019 року - відділ служби у справах дітей Коропської селищної ради . 

10 липня 2019 року відбулась робоча зустріч з колективом Менської виправної 
колонії №91 та особами, що відбувають тут покарання . 

  

11 липня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Сосницького 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

11 липня 2019 року   - прийнято участь у засіданні за «круглим столом»  за участю  
фахівців  Новгород-Сіверського міськрайонного відділу  державної реєстрації 
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, Новгород-Сіверського  міськрайонного відділу державної 
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області та  трудового колективу Новгород-Сіверської центральної районної 
бібліотеки. 

 



12 липня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Киріївського 
старостинського округу Сосницького району та з колективом Сосницької 
центральної районної бібліотеки.. 

15 липня 2019 року робоча зустріч із начальником Коропського районного відділу 
Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Віктором Міненко. 
16 липня 2019 року нарада з представниками служби у справах дітей Корюківської 
районної державної адміністрації. 

 
17 липня 2019 року проведено  інформаційно-комунікативну зустріч                                                                                         
з працівниками відділу  освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської 
ради. 
  
22 липня 2019 року - з представниками  відділу житлово-комунального 
господарства, будівництва, містобудування, архітектури та агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Корюківської районної державної адміністрації. 
30 липня 2019 року прийнято участь у семінарі для громадян, що перебувають на 
обліку у Менському районному центрі зайнятості. 
1 серпня 2019 року  проведено інформаційну зустріч з працівниками  
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Новгород-Сіверської районної ради. 
 9 серпня 2019 року участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 
13 серпня 2019 року  робоча зустріч з працівниками Коропського районного 
сектору управління державної міграційної служби України в Чернігівській 
області. 

15 серпня 2019 року проведено робочу зустріч із завідувачем архівного сектору 
Сосницької районної державної адміністрації та начальником Сосницького 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану та державним 
реєстратором Сосницької районної державної адміністрації . 

 



 

15 серпня 2019 року проведено  інформаційн у зустріч з працівниками відділу 
статистики у Новгород-Сіверському районі. 

20 серпня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Бутівської сільської 
ради. 

20 серпня 2019 року проведено робочу зустріч із заступником начальника відділу 
у Сосницькому районі Головного управління Держгеокадастру Чернігівської 
області. 

23 серпня 2019 року проведено інформаційну зустріч з колективом 
«Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних 
послуг)» Сосницької селищної ради . 

30 серпня 2019 року для відвідувачів Поліклінічного відділення Сновської 
центральної районної лікарні проведено  інформаційний правопросвітницький 
захід.  
06; 12; 19  вересня 2019 року  проведені уроки правових знань для учнів 
Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Семенівської 
міської ради Чернігівської області 

04 та 06  вересня 2019 року проведені тематичні уроки «Я маю право!» для учнів 
Новгород-Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів №2 та 
Печенюгівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної 
ради. 

9 вересня 2019 року проведено урок права для учнів Менської гімназії, для 
першокурсників Новгород-Сіверського медичного училища. 

11 та 19  вересня 2019 року участь у  загальношкільних батьківських зборах 
батьків учнів  Новгород-Сіверської гімназії №1 ім Б. Майстренка 

 



11 вересня 2019 року проведено правовий урок для учнів Макошинського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради. 

12 вересня 2019 року відбувся правовий урок для учнів Феськівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради. 

19 вересня 2019 року проведено  урок «Стоп Булінг» для учнів  Новгород-
Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського 
23 вересня 2019 року робоча зустріч із шкільним соціальним педагогом Сновської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №2 Сновської міської ради Сновського району 
Чернігівської області Жанною Дмитренко. 

 
24 вересня 2019 року проведена інформаційно-комунікатива зустріч з 
працівниками   Новгород-Сіверського міськрайонного відділу державної  
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в 
Чернігівській області, а також проведено правову лекцію для учнів  8 класу  
Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського 
27 вересня 2019 року інформаційна зустріч з працівниками Коропської 
центральної районної бібліотеки. 
 

 01 жовтня 2019 року прийнято участь у засіданні «круглого столу» на базі 
Семенівського міського будинку творчості для дітей та юнацтва 

07 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з шкільним соціальним 
педагогом Сновського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад - спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Сновської 
міської ради Сновського району Чернігівської області. 

09 жовтня 2019 року  спільно з   працівниками  Новгород-Сіверського 
міськрайонного відділу  державної реєстрації актів цивільного стану  та  
Новгород-Сіверського  міськрайонного відділу державної виконавчої служби 

 



Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області проведено 
лекцію для старшокласників Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка. 

11 жовтня   2019 року проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку 
у Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості та 
забезпечено пункт консультування 

16 жовтня 2019 року  проведено робочий візит до  Коропського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

21 жовтня 2019 року проведена інформаційно-комунікативна зустріч з 
працівниками Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Новгород-Сіверської міської ради. 

24 жовтня  2019 року межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» для учнів шкіл Семенівського 
району проведено день відкритих дверей 

25 жовтня 2019 року здійснено робочий візит до Вишеньківського  
старостинського округу Коропської селищної ради. 

29 жовтня 2019 року здійснено робочий візит Вільненського   
старостинського округу Коропської селищної ради. 

25 жовтня 2019 року  на загальношкільних батьківських зборах  батьків 
учнів Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського висвітлені 
питання щодо відповідальності за  булінг. 

4 листопада 2019 року проведено робочу зустріч за участю працівників 
Сновського районного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

4 листопада 2019 року здійснено робочу зустріч з колективом  
Риботинського старостинського округу, що на Коропщині. 

5 листопада 2019 року проведено  робочу зустріч з очільником 
Городищенського старостинського округу Коропської ОТГ. 

07 листопада 2019 року  проведена інформаційно-комунікативна зустріч з 
працівниками Новгород-Сіверської міської бібліотеки. 

 



 11 листопада  2019 року прийнята участь у семінарі  з особами,  які 
перебувають на обліку в  Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського 
обласного  центру зайнятості. 

12 листопада 2019 року робочий візит до старостинського округу с.Краснопілля 
Коропського району Чернігівської області. 

14 листопада 2019 року з взято участь у семінарі для осіб які перебувають  на 
обліку Менської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

14 листопада 2019 року проведено лекцію для учнів Стольненського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради Менського району 
Чернігівської області. 

14 листопада 2019 року спільно з спеціалістом Семенівського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сергієм для школярів Іванівського 
закладу середньої освіти Семенівського району проведено правопросвітницький 

15 листопада  2019 року участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості 

18 листопада 2019 проведено робочу зустріч  з начальником комунальної установи 
Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» Лесею Пелюх 

20 листопада 2019 року проведено тематичний урок для учнів Березнянської 
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 
області.  

26 листопада 2019 року та 09 грудня 2019 року   у межах  акції «16 днів 
проти насильства» проведені тематичні інформаційні  лекції для  учнів Новгород-
Сіверської державної гімназії ім. К.Д. Ушинського.   

26 листопада 2019 року проведено робочу зустріч у  Центрі надання 
адміністративних послуг у смт.Короп та надано методичні рекомендації для 
працівників центру. 

27 листопада 2019 року виступ на семінарі для вчителів права та історії Менської 
ОТГ, якій відбувся у с. Киселівка Менського району. 

28 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками служби у 
справах дітей Сосницької районної державної адміністрації. 

 



03 грудня  2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Семенівської РДА, 
під час якої надала методичні рекомендації щодо отримання правової допомоги 
10 грудня 2019 року проведено «День відкритих дверей» у Менському МЦ з 
надання БВПД 
11 грудня 2019 року проведено урок правових знань для учнів Волосківської 
загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 
області та проведено інформаційно-просвітницький захід – бесіду, тематика якої  
«Права людини-найвища цінність»» для трудового колективу Сосницького 
міжрайонного управління водного господарства. 
12 грудня 2019 року проведено урок правових знань для учнів Березнянської 
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 

області.  
13 грудня 2019 року проведено урок правових знань для учнів Менської районної 
гімназії Менської міської ради.  

13 грудня 2019 року проведено робочу зустріч з начальником Коропського 
відділу обслуговування громадян Оленою Жук та начальником Коропського 
відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії Інною Седько. 

16 грудня 2019 року  проведено робочу зустріч у відокремленому підрозділі 
Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста в Коропському 
районі 

18 грудня 2019 року проведена інформаційно-комунікативна  зустріч з 
працівниками управління соціального захисту населення  Новгород-Сіверської 
районної державної адміністрації. 

18 грудня 2019 року в межах інформаційної компанії «Відповідальне батьківство» 
проведено інформаційну зустріч з колективом «Територіального центру 
соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)» Сосницької селищної 
ради . 

 



19 грудня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Сосницької 
районної державної нотаріальної контори 

 
 З метою підвищення правової  свідомості громадян та в межах 

реалізації проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» і 
загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено 
вуличні  інформування: 

05  квітня 2019 року -  м. Мена 

10 квітня 2019 року - с. Загорівка та смт Макошино Менського району, с. 
Кучинівка Сновського району  

18 квітня та 19 квітня  2019 року- смт. Сосниця. 

19 квітня 2019 року    - м. Новгород-Сіверський.  

26 квітня та 4 травня    2019 року - смт. Короп. 

15 травня 2019 року - смт. Березна Менського району 

16 травня 2019 року  - м. Корюківка 

27  травня 2019 року  - м. Новгород-Сіверський. 
28 травня 2019 року  - м. Семенівка. 

30 травня 2019 року - м. Мена. 

31 травня 2019 року - м. Сновськ     

27 червня 2019 року -  с. Загребелля Сосницького району. 

 

2 липня 2019 року - с.Риботин Коропський район 

 



04-05 липня, 08-09 серпня, 12-13 вересня 2019 року - Сосниця 

12 липня 2019 року - с. Киріївка Сосницького району. 

18 липня 2019 року - м. Мена. 

19 липня  2019 року – м. Сновськ 

18 липня 2019 року –с. Ліски Менського району 

30 липня, 13 вересня  2019 року - м. Новгород-Сіверський 

9 серпня та  9 вересня 2019 року -смт.Короп 

24 серпня 2019 року - м. Корюківка. 

8 липня та11 вересня 2019 року  -м. Семенівка. 

06 вересня 2019 року -  с.Печенюги Новгород-Сіверського району. 

10 жовтня, 18 листопада 2019 року смт Короп. 

11 жовтня 2019 року  с Карповичі Семенівського району 

16 жовтня 2019 року  с. Лісконоги  Новгород-Сіверського району,  с. Петрівка, 
Сновського району, Чернігівської області.  

17 жовтня 2019 року  та 26 листопада 2019 року -  в м. Новгород-Сіверський. 

16 жовтня, 20 листопада, 18 грудня 2019 року – смт Березна Менського району. 

24 жовтня 2019 року -с. Кудрівка Сосницького району 

2, 25 жовтня; 26 листопада; 9, 23 грудня 2019 року - м. Мена. 

25 жовтня 2019 року с. Вишеньки Коропсього району 

31 жовтня 2019 року - с. Спаське Сосницького району 

5 листопада 2019 року с Городище оропського району 

13 листопада, 11 грудня 2019 року смт. Макошино,  Менського району 

21 листопада 2019 року м. Корюківки. 

 



 27 листопада 2019 року с. Киселівка Менського району 

27 листопада 2019 року с. Кучинівка, Сновського району, Чернігівської області. 
05 листопада 2019 с. Жадове Семенівського району 

07 листопада 2019 року с. Бутівка Сосницького району. 

14 листопада 2019 року с. Лави Сосницького району. 

20 листопада 2019 року с. Козляничі Сосницького району 

21 листопада 2019 року с. Шаболтасівка Сосницького району 

8-9 жовтня,25-26 листопада,  5 грудня м. Мена, смт. Сосниця, м. Семенівка, м. 
Корюківка, м. Сновськ, м. Новород Сіверський. 

12 грудня 2019 року с. Великий Щимель, Сновського району, Чернігівської 
області. 

 

 

 



 
Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

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

Забезпечено роботу консультаційних пунктів, а саме: 

         За 1 квартал 2019 року забезпечено роботу консультаційних 
пунктів, а саме: 

 03  квітня  2019 року, 08 травня  2019 року,  04 червня 2019 року  
забезпечено  роботу  дистанційного консультаційного пункту  в приміщенні  
Новгород-Сіверського районного сектору філії державної установи  «Центр 
пробації» в Чернігівській області; 

04 квітня 2019 року, 02 травня 2019 року на 05 червня 2019 року  згідно 
графіка роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 
проконсультовано громадян, що перебувають на обліку у Сновському районному 
секторі філії  Державної установи «Центр пробації» 

 05 квітня 2019 року проведено консультування громадян з правових питань в 
приміщенні Понорницької селищної ради  Коропського району Чернігівської 
області. 

05 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту на базі сектору з надання адміністративних послуг відділу економічного 
розвитку та надання адміністративних послуг Корюківської районної державної 
адміністрації. 

 



 05 квітня, 03 травня та 07 червня 2019 року  згідно графіка роботи 
дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 
проконсультовано громадян, що перебувають на обліку у Семенівському 
районному секторі філії  Державної установи «Центр пробації» 

05 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
в Сосницькій районній державній адміністрації. 

08 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
на базі Корюківської районної державної адміністрації. 

09 квітня 2019 року  згідно графіка роботи дистанційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги проконсультовано громадян, що перебувають на 
обліку у Менському районному секторі філії  Державної установи «Центр 
пробації» 

 10 квітня 2019 року  забезпечено роботу  дистанційного консультативного 
пункту у Менській виправній колонії № 91 

Також 10 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультативного 
пункту в селі Кучинівка Сновського району та в Сосницькій центральній районній 
бібліотеці.  

 11 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту в Холминській селищній раді та у Коропському районному відділі 
Державної реєстрації актів цивільного стан 

12 квітня  2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту у Коропському районному відділі державної виконавчої служби України в 
Чернігівській області. 

12 квітня 2019   року,  16 травня 2018 року,  13  червня  2019   року 
забезпечено роботу дистанційного консультаційного пункту для осіб, які 
відбувають покарання в  державній установі «Новгород-Сіверська установа 
виконання покарань  (№31)»; 

16 квітня 2019 року забезпечено роботу дистанційного консультаційного 
пункту для осіб, які перебувають на обліку у Корюківському районному секторі 
філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області. 

17 квітня  2019 року забезпечено роботу мобільних консультаційних 
пунктів у Коропському районному секторі управління державної міграційної 
служби України в Чернігівській області та у Комунальному закладі «Коропський 
Будинок культури»  Коропської селищної ради. 

 



17 квітня 2019 року  мобільний консультаційний пункту працював в  с. 
Чайкине Новгород-Сіверського району. 

 19 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту на базі Корюківського районного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області. 

19 квітня 2019 року спільного  з головним спеціалістом відділу державної 
реєстрації засобів масової інформації та громадських формувань управління 
державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Лілією Лобусовою забезпеено роботу мобільного 
консультативного пункту для  керівників осередків громадськх формувань в 
Сновському районі. 

19 квітня, 15 травня та 19 червня 2019 року забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування у приміщенні Семенівського районного 
відділення Спілки ветеранів Афганістану. 

17 квітня, 17 травня та 19 червня 2019 року проведено  консультування з 
правових питань для мешканців с.м.т. Березна та прилеглих сіл. 

 24 квітня 2019 року згідно графіка роботи  проведено прийом та 
консультування громадян на базі Семенівської районної філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості. 

25 квітня  2019 року проведено консультування громадян з правових питань 
в приміщенні сільської ради с. Нехаївка Коропського району. 

26 квітня та 28 травня та 26 червня 2019 року  згідно графіка роботи 
дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги консультували 
громадян, що перебувають на обліку у Сосницькій районній філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості. 

2  травня  2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту у Коропському районному відділі державної виконавчої служби України в 
Чернігівській області. 

3 травня   2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту у Коропському районному відділі Державної реєстрації актів цивільного 
стану. 

8 травня забезпечено роботу  дистанційного консультативного пункту у 
Менській виправній колонії № 91 

 



Також 8 травня 2019 року працював мобільний консультаційний пункт у 
відокремленому підрозділі Чернігівської обласної організації Товариства 
Червоного Хреста в Коропському районі. 

10 травня 2019 року проведенол консультування громадян з правових 
питань в приміщенні сільської ради с.Сохачі Коропського району Чернігівської 
області. 

11 травня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту у Коропському районному суді Чернігівської області. 

 14 травня 2019 року проведено консультування громадян з правових 
питань в приміщенні сільської ради с.Краснопілля Коропського району 
Чернігівської області. 

15 травня 2019  року  забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту в комунальному некомерційному підприємстві "Новгород-Сіверська 
центральна районна лікарня імені І.В.Буяльського" Новгород-Сіверської районної 
ради Чернігівської області. 

15 травня 2019 року працював консультпункт в приміщенні сільської ради 
с. Деснянське Коропського району Чернігівської області. 

16 травня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту на базі сектору з надання адміністративних послуг відділу економічного 
розвитку та надання адміністративних послуг Корюківської районної державної 
адміністрації. 

17 травня  2019 року проведено консультування жителів с. Величківка 
Менського району, селі Сновське Совського району та с. Билка  Коропського 
району. 

Також 17 травня  2019 року забезпечено роботу мобільних консультаційних 
пунктів у Менській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості та 
Менській міській раді спільно з працівниками Головного територіального 
управління Юстиції в Чернігівській області. 

 21 травня 2019 року  проведено спільне консультування громадян у 
Менському районному секторі філії  Державної установи «Центр пробації». 

21 травня 2019 року проведено консультування громадян з правових питань в 
приміщенні сільської ради с. Миколаївка Семенівського району Чернігівської 
області. 

 



22 травня 2019 року проведено консультування громадян з правових 
питань в приміщенні Атюшівського старостинського округу. 

3 червня 2019 року проведено прийом та консультування  з правових питань 
жителів села Дягова Менського району 

04 червня 2019 року  проведено консультування громадян з правових питань в 
приміщенні сільської ради с. Галаганівка Семенівського району Чернігівської 
області. 

7 червня 2019 року забезпечено роботу мобільного пункту консультування 
громадян у комунальній установі Коропської районної ради «Трудовий архів 
Коропськогорайону» та в приміщенні управління соціального захисту населення 
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації. 

10 червня  2019 року  мобільний консультаційний пункт працював у   
Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

12 червня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультативного пункту 
в селі Нові Боровичі Совського району. 

13 червня 2019 року проведено прийом та консультування громадян на базі 
Чернігівської дирекції акціонерного товариство «Укрпошта» відділення 
поштового зв’язку «Семенівка». 

14 червня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту у Коропському районному секторі управління державної міграційної 
служби України в Чернігівській області. 

20 червня 2019 року проведено консультування громадян з правових 
питань в приміщенні Рождественського старостинського округу Коропської 
селищної ради. 

       21 червня 2019 року  забезпечено роботу мобільного консультаційного 
пункту у   с. Мамекине  Новгород-Сіверського району. 

25 червня 2019 року проведено консультування громадян з правових 
питань в с. Вільне, що на Коропщині. 

27 червня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
в Загребельському старостинському окрузі . 

  

 



 

01 липня, 05 серпня, 09 вересня в Сосницькому районному секторі філії державної 
установи « Центр пробації» у Чернігівській області. 

2 липня 2019 року Коропська районна філіїя Чернігівського обласного центру 
зайнятості. 

02 липня 2019 року -    Новгород-Сіверського районного сектору філії державної 
установи  «Центр пробації» в Чернігівській області. 
03 липня 2018 року - на базі Семенівського відділу з питань призначення та 
перерахунку пенсій №14 управління застосування пенсійного законодавства 
Головного управління Пенсійного фонду України. 

4 липня 2019 року консультування громадян у с. Риботин Коропського району 

04 липня, 01 серпня, 05 вересня 2019 року  згідно - Сновський районний  сектор 
філії  Державної установи «Центр пробації» 

05 липня, 09 серпня та 06 вересня 2019 року  згідно графіка роботи дистанційного 
пункту доступу до безоплатної правової допомоги забезпечено  консультування  
громадян, що перебувають на обліку у Семенівському районному секторі філії  
Державної установи «Центр пробації» 

9 липня 2019 року фахівець бюро забезпечила роботу мобільного дистанційного 
пункту консультування громадян увідділу служби у справах дітей Коропської 
селищної ради . 

9 липня, 13 серпня, 17 вересня 2019 року на базі Менського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області здійснено 
прийом-консультування з правових питань. 

10 та 30 липня, 6 серпня, 11 вересня  2019 року - Коропський районний сектор 
філії Державної установи «Центр пробації» 

 



11  липня, 8 серпня, 12 вересня   2019   року  -  «Новгород-Сіверська установа 
виконання покарань  (№31)». 

12 липня 2019 року  забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту на 
базі Домашлинської сільської ради. 

12 липня  2019 року в Киріївському старостинському окрузі Сосницької селищної 
ради. 

15 липня 2019 року - Новгород-Сіверськоа  районна  філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості. 

15 липня 2019 року мобільний консультаційний пункту на базі сектору з надання 
адміністративних послуг відділу економічного розвитку та надання 
адміністративних послуг Корюківської районної державної адміністрації. 

16 липня 2019 року забезпечено роботу консультпункту для мешканців с.м.т. 
Березна та прилеглих сіл 

17 липня, 21 серпня та 18 вересня 2019 року забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування у приміщенні Семенівського районного відділення Спілки 
ветеранів Афганістану. 

18 липня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультативного пункту в 
селі Снорі Боровичі Сновського району. 

18 липня 2019 року -   на базі  Новгород-Сіверського районного сектору 
Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області. 

19 липня 2019 року працівник консультування громадян у с. Будище, що на 
Коропщині. 

31 липня 2019 року прийом громадян у приміщенні сільської ради с. Ліски 
(Менського району Чернігівської області). 

18 липня 2019 року - Корюківська районна державна адміністрація. 

24 липня 2019 року у приміщенні                                                                  
Дігтярівської сільської ради  Новгород-Сіверського району. 

30 липня 2019 року консультування громадян з правових питань у с.Райгородок та 
смт.Понорниця, що на Коропщині 

 



30 липня, 27 серпня та 24 вересня 2019 року  - у Сосницькій районній філії 
Чернігівського обласного центру зайнятості. 

7 серпня 2019 року прийом громадян у приміщенні сільської ради Бірківського 
старостинського округу (Менського району Чернігівської області) та у приміщенні  
Новгород-Сіверського районного сектору філії державної установи  «Центр 
пробації» в Чернігівській області. 

8 серпня 2019 року - в приміщенні Новгород-Сіверської центральної районної 
бібліотеки. 

09 та 20 серпня, 10 та 24 вересня 2019 року консультпункт на базі Менського 
районного суду Чернігівської області. 
13 серпня 2018 року прийом громадян на базі Семенівської районної центральної 
бібліотеки. 

14 серпня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
Центрі надання адміністративних послуг Сосницької районної державної 
адміністрації. 

19 серпня 2019 року забезпечено роботу дистанційного консультаційного пункту 
на базі Корюківського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області. 

21 серпня  2019 року забезпечено роботу мобільного консультативного пункту в 
селі Суничне Сновського району Чернігівської області. 

28 серпня 2019 року - на базі сектору з надання адміністративних послуг відділу 
економічного розвитку та надання адміністративних послуг Корюківської 
районної державної адміністрації 

Цього ж дня  проведено прийом та консультування громадян на базі Семенівської 
районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 
9 вересня   2019 року забезпечено роботу  мобільного консультаційного пункту у 
Коропському районному відділі державної виконавчої служби України в 
Чернігівській області. 

11 вересня 2019 року забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 
правової у Менській виправній колонії №91. 
12 вересня 2019 року -с. Карильське Коропського району. 

 



13 вересня 2019 року - на базі Семенівського міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 
16 вересня 2019 року - с. Сохачі Коропського району. 

 17 вересня 2019 року –у приміщенні громадської організації «Учасники 
антитерористичної операції  Новгород-Сіверщини»  
25 вересня 2019 року с. Нехаївка Коропського району. 

18 вересня 2019 року працював консультпункт для мешканців с.м.т. Березна та 
прилеглих сіл, що на Менщині. 

17 вересня 2019 року консультування громадян у с.Шабалинів  Коропського 
району. 

20 вересня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
Сосницькій центральній районній бібліотеці. 
24 вересня 2019 року - на базі Семенівського районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області. 

25 вересня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
Шаболтасівській сільській раді Сосницького району 

25 вересня 2019 року в приміщенні відділення поштового зв’язку Сновськ 
Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта». 

26 вересня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
Чорнотицькому старостинському окрузі Сосницької селищної ради. 
29 вересня   2019 року - Коропський  районний відділ державної виконавчої 
служби України в Чернігівській області. 
 

  

05 жовтня, 01 листопада та 06 грудня 2019 року  у Семенівському районному 
секторі філії  Державної установи «Центр пробації» 

 



08 та 22 жовтня, 12,19,22 листопада, 17 грудня 2019 року - в Менському 
районному секторі філії державної установи «Центр пробації» у Чернігівській 
області. 
23 жовтня 2019 року - в Куковицькому старостинському окрузі Менської 
об’єднаної територіальної громади. 

16 жовтня, 20 листопада, 18 грудня 2019 року – Менський район, с.м.т. Березна та 
прилеглі села. 

Коропська районна державна адміністрація (01.10.2019 року) 

Менське управління ГУ ДПС в Чернігівській області (02.10.2019 року) 

Управління соціального захисту населення (02.10.2019 року) 

Товариство Червоного Хреста у Коропському районі (03.10.2019 року) 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану (03.10.2019 року) 

Коропський районний сектор управління державної міграційної служби України у 
Чернігівській області (04.10.2019 року) 

Новгород-Сіверський  відділ обслуговування громадян (сервісний центр)  
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області 
(07.10.2019 року) 

Сектор сім’ї,дітей,молоді та спорту Коропської ОТГ (07.10.2019 року) 

Коропський відділ ДРАЦС (08.10.2019 року) 

Семенівський районний відділ ДВС ГТУЮ у Чернігівській області  (09.10.2019 
року) 

Управління соціального захисту населення Менської РДА (10.10.2019 року) 

Оболонський старостинський округ Коропської селищної ради (10.10.2019 року) 

Корюківська районна державна адміністрація, (10.10.2019 року) 

Карповицька сільська рада Семенівського району (11.10.2019 року) 

Коропська районна філія обласногоцентру зайнятості (11.10.2019 року) 

 



Лісконогівська сільська рада Новгород-Сіверського району  (16.10.2019 року) 

Коропський районний територіальний центр комплектування та соціальної 
підтримки у смт.Короп (16.10.2019 року) 

Сновська міська рада в с. Петрівка Сновського району Чернігівської області 
(16.10.2019 року) 

Сосницька центральна районна бібліотека (17.10.2019 року) 

Коропська спілка учасників АТО (17.10.2019 року) 

Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
громадян Семенівського територіального центру (18.10.2019 року) 

Центр надання адміністративних послуг Сосницької селищної ради (18.10.2019 
року) 

Семенівський районний сектор Державної міграційної служби (22.10.2019 року) 

Відділ культури і туризму Коропської селищної ради (22.10.2019 року) 

Куковицький  старостинський округ Менської міської ради (23.10.2019 року) 

Вишеньківський старостинський округ Коропської сільської ради (23.10.2019 
року) 

с.Загребелля Сосницького району (23.10.2019 року) 

с.Кудрівка Сосницького району (24.10.2019 року) 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Новгород-Сіверської міської ради (24.10.2019 року) 

Коропський районний суд (28.10.2019 року) 

с.Вільне Коропського району (29.10.2019 року) 

Риботинський  старостинський округ Коропської селищної ради (04.11.2019 року) 

С. Городище Коропського району  (05.11.2019 року) 

Жадівська сільська рада Семенівського району (05.11.2019 року) 

 



Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Сосницька центральна районна 
лікарня»  (05.11.2019 року) 

с. Бутівка Сосницького району (07.11.2019 року) 

Товариство Червоного Хреста у Коропському районі (11.11.2019 року) 

Краснопільський старостинський округ Коропської селищної ради (12.11.2019 
року) 

Управління соціального захисту населення Сосницької РДА  (12.11.2019 року) 

Відділ земельних відносин та агропромислового комплексу Семенівської міської 
ради (12.11.2019 року) 

Макошинський старостинський округ Менської міської ради  (13.11.2019 року) 

с.Лави Сосницького району (14.11.2019 року) 

Новгород-Сіверська районна філія Чернігівського обласного  центру зайнятості 

(15.11.2019 року) 

Трудовий архів смт. Короп  (18.11.2019 року) 

  

Коропський відділ ДРАЦС (19.11.2019 року) 

С.Козляничі Сосницького району  (20.11.2019 року) 

Коропська селищна рада  (20.11.2019 року) 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Новгород-Сіверської міської ради (20.11.2019 року) 

С.Шаболтасівка Сосницького району  (21.11.2019 року) 

Коропський РВ ДВС (21.11.2019 року) 

С. Билка Коропського району  (22.11.2019 року) 

Корюківська районна державна адміністрація, (22.11.2019 року) 

 



Сектор інформаційної діяльності,програмного забезпечення та комунікацій з 
громадькістю Коропської ОТГ (25.11.2019 року) 

Спілка ветеранів Афганістану Коропського району  (26.11.2019 року) 

Киселівська ЗССО 1-3 ст. Менської міської ради (27.11.2019 року) 

Сновська міська рада в с. Кучинівка  (27.11.2019 року) 

Відділ культури Коропської ОТГ (28.11.2019 року) 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану (29.11.2019 року) 

Менська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості (29.11.2019 
року) 

Коропський районний суд (02.12.2019 року) 

Служба у справах дітей Семенівської РДА (03.12.2019 року) 

Коропська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості (03.12.2019 
року) 

Менський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Чернігівській обл. (05.12.2019 року) 

Волосківська сільська рада Менського району (11.12.2019 року) 

Сновська міська рада с. Великий Щимель (12.12.2019 року) 

Риботинський старостинський округ Коропської селищної ради  (12.12.2019 року) 

Корюківська РДА (12.12.2019 року) 

Сосницький районний сектор управління державної міграційної служби України в 
Чернігівській області (12.12.2019 року) 

Корюківський районний відділ ДВС ГТУЮ у Чернігівській області (13.12.2019 
року) 

Коропський відділ обслуговування громадян (13.12.2019 року) 

Відділ Червоного Хреста смт. Короп (16.12.2019 року) 

 



Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверська ЦРЛ 
ім.І.В.БуяльськогО» (17.12.2019 року) 

Коропський відділ державної міграційної служби України (17.12.2019 року) 

Корюківська ЦРЛ (19.12.2019 року) 

Коропський районний суд (19.12.2019 року) 

Сновський районний військомат  (19.12.2019 року) 

Коропська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості (20.12.2019 
року) 

  

Корюківський районний центр зайнятості (20.12.2019 року) 

Управління соціального захисту населення Сосницької РДА  (23.12.2019 року) 

Комунальна установа «Трудовий архів» смт. Короп (24.12.2019 року) 

Відділ культури у туризму Коропської РДА (27.12.2019 року) 

 

 

Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 

(веб-сайти) 
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=349710&tp=page 

http://semrayrada.cg.gov.ua/ 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1557481854/ 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=345875&tp=page 

http://semrayrada.cg.gov.ua/ 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1560322936/ 

http://semrayrada.cg.gov.ua/ 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=349710&tp=page 

http://semrayrada.cg.gov.ua/ 

 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=349710&tp=page
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=349710&tp=page
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1560322936/
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1560322936/
http://semrayrada.cg.gov.ua/


http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=342951&tp=page 

http://mena-rada.gov.ua/news/1806-yak-otrimati-zemelnu-dlyanku-uchasnikam-
ato.html 

http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=345843&tp=page 

http://mena-rada.gov.ua/news/1844-prava-dtey-v-ukrayin.html 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=347888&tp=page 

http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=347882&tp=page 

http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=349701&tp=page 

http://mena-rada.gov.ua/news/1864-pro-garantyi-dlya-zhnok-yak-mayut-dtey-v-sfer-
trudovih-pravovdnosin.html 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=343664&tp=page 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=343654&tp=page 

http://snovmr.gov.ua/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-poslugy-
munitsypalna-nyanya/ 

http://snovmr.gov.ua/z-1-sichnya-2019-roku-vregulovano-pytannya-vykorystannya-
nerozpodilenyh-ta-nevytrebuvanyh-zemelnyh-dilyanok-i-zemelnyh-chastok-payiv/ 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=346241&tp=page 

http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-6/ 

novmr.gov.ua/zaprovadzheno-vyplatu-dopomogy-na-ditej-yakivyhovuyutsya-u-
bagatoditnyh-sim-yah/ 

http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-10/ 

http://snovmr.gov.ua/pro-garantiyi-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovyh-
pravovidnosyn/ 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=350169&tp=page 

http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=343948&tp=0 

http://koryukivka-rada.gov.ua/2019/04/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-
poslugy-munitsypalna-nyanya/#more-21843 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=344013&tp=page 

http://koryukivka-rada.gov.ua/2019/05/-vuplata-na-ditu-241256 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/ 
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http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-10/
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http://snovmr.gov.ua/pro-garantiyi-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovyh-pravovidnosyn/
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=343948&tp=0
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=343948&tp=0
http://koryukivka-rada.gov.ua/2019/04/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-poslugy-munitsypalna-nyanya/%23more-21843
http://koryukivka-rada.gov.ua/2019/04/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-poslugy-munitsypalna-nyanya/%23more-21843
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=344013&tp=page
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=344013&tp=page
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/


https://www.youtube.com/watch?v=geyxIiCrS6M&feature=share 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/vidpovidalne-batkivstvo-11-31-35-02-04-
2019/?fbclid=IwAR3xYwKr8Wl_ESUMTJDAiTXKbjSe_GAuZmT0GxGsaV-
zFidT8ULsk1_TQFc 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681665658918081&id=455328
618218454&__xts__[0]=68.ARC_LSb3PDtk-
K8gaapwptVFTyIml34BaEpfWmW4Eef0cDocIhuZKAcqyqPc679IFt-
L9su_Ex247ZgjHTlws-iB84hQYAOOkqZfKkv-
KGWqr1U7woaDm81B92lDoczAUIfORigdmpgtU7SqxJq0WLSOMRuwteKEJTfTT0
hXyG_0A2SqMqmmC7KVtXmgxx9XR3zrXxye-RHJLA_F-
nFhOTjC1icj9yqUAtHedLXm41DKZZB871Tha7lkIigruKMMDo62CRszb_waPSb86
FitQMO-
D9ZLDmqjywRL1VRcUXEozV8BLVWHEoo9NuOrvg8TuPalDCEgrWyOwJtbXKhu
f50&__tn__=-UC-R 

https://www.youtube.com/watch?v=8hhgeT5qPTY&feature=share&fbclid=IwAR0YD
k7MLOLIUYNioFdNs1u7t6piIqsI_G9BY2XzoSV0oRF15as6LC4duHw 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwi5eq_tkjg&feature=share&fbclid=IwAR0qyd9
45LkVL6yEr5_eL1HpNiOlDXy--K4pnqbmc9vU1Ii4AFuf5QJty9I 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/ 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1555399377/?fbclid=IwAR250zlpHe6
Q1HF9lp-8BzApWZJgQmekftlTM-qtVc0imDpGoiDmzxmTZug8 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/ 

https://www.youtube.com/watch?v=geyxIiCrS6M&feature=share 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557128975/?fbclid=IwAR2Ic5fmyTI
maHRAuzQYRYIDO7ecPpOFukjp6Grl6JANEpoXZyJ6ps5yPMY 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557130004/?fbclid=IwAR2g01EhUZ
nT3lXux3R6tDvGXyORpzxEVlWaWz3TTs5UB06ZYlIG5lcVyR0 

mada/koropska/news/1557130252/?fbclid=IwAR0uzOpWLCh9NWqmIsKd0OmO86Z
7C3MEb3_JoojE80Dnc8WzvdOGVKvBS5o 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557130480/?fbclid=IwAR0NsyNIw-
HjOpj6JtgCkKh0dW5cBmnCs045rIYJLo8s4YqpUszFV8W2kNs 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557210329/?fbclid=IwAR1EF_Qi1Ni
hnRZSbhJ1_2JmtfTlWwnrmFo6J6gK-9JbLnVQ1w_ssOkugOI 
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https://www.youtube.com/watch?v=GgQ_Szs4BrA&feature=share&fbclid=IwAR3W
Qdq8NeFdSsrAzX_yXahmE_qDprJVbCOeBDfOf9cIwae59RMT4biYKv4 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1557473907/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GgQ_Szs4BrA&feature=share&fbclid=IwAR3W
Qdq8NeFdSsrAzX_yXahmE_qDprJVbCOeBDfOf9cIwae59RMT4biYKv4 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1558081575/?fbclid=IwAR2z9vFQj9_
oJRmLHl1uGGRp0FyTHjT5vQ-okZse-sg-C0qCad7fmD7COs8 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1558517772/?fbclid=IwAR38Jsb8vd1J
QuI_s3obbVgHSSr0GXKdbYu4NU_QeRECh4JAaqpeU0NXZ6A 

https://www.youtube.com/watch?v=dACR5blUXLQ&feature=share&fbclid=IwAR2od
5BP-eoIZlOCxKKuR9yFDDIHB07JtUhzGPQsfq76v-zAt-qeRtl978s 

https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1559904062/?fbclid=IwAR141Ta6M5NvveFHuHg4rl5QGTYG
w4LP2Q67jihogQrp7Npk9eq9FMKTIFQ 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1559905202/?fbclid=IwAR3iZXAVlH
AwGNhJgM0F72ZI9KMauECE_yjqkac9szTeXTR3o1HrAVYXifQ 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1560420160/ 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1561369983/ 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=343219&tp=0 

https://grem-yatska-zosh-i-iii-supeniv.webnode.ru/news/govorili-pro-buling-ta-
pravovu-dopomogu/ 

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=343226&tp=page 

http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=4901&tp=2&offset=1 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=345942&tp=0 

http://kam-sloboda.rada.org.ua/news/11-23-40-13-05-2019/ 

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=346209&tp=page 

http://nvrada.cg.gov.ua/ 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=346281&tp=0 

https://ns.cn.court.gov.ua/sud2513/pres-centr/news/709504/ 

http://kam-sloboda.rada.org.ua/informue-centr-bezoplatnoi 

-pravovoi-dopomogi-21-37-54-19-05-2019/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwA
R21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1570611042/ 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=361228&tp=page 

http://semrayrada.cg.gov.ua/# 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1571908301/ 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=364201&tp=page 

http://semrayrada.cg.gov.ua/# 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=370639&tp=page 

http://semrayrada.cg.gov.ua/# 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1576672497/ 
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1576829166/ 

http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-
dopomogy/ 
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=362317&tp=0 
 

  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwAR21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc
https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwAR21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1576829166/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=362317&tp=0
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-garanti%d1%97-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovih-pravovidnosin/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-garanti%d1%97-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovih-pravovidnosin/
http://snovmr.gov.ua/nasylstvu-v-sim-yi-nemaye-vypravdannya/
http://snovmr.gov.ua/nasylstvu-v-sim-yi-nemaye-vypravdannya/


 

 



 

 



 

 



 
 

Виступи на радіо: 

 
Виступи на радіо в ефірі КП «РО Короп ФМ» 
09.04.2019-виборчі права 
10.04.2019-Стоп насильство 
11.04.2019-Правові орієнтири для кожної дитини 
12.04.2019-Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам 
13.04.2019-прийняття спадщини 
14.04.2019-пенсія за віком 
17.04.2019-порядок відшкодування вартості послуги «Муніципальна няня» 
10.05.2019- Інформація про правову допомогу 
11.05.2019-Інформація щодо порядку сплати аліментів 

 



12.05.2019-протидія булінгу 
13.04.2019-кібербулінг 
05.06.2019-Поновлення на роботі 
06.07.2019-Стягнення нарахованої,але не виплаченої заробітної плати 
07.06.2019-«Спільна всеукраїнська правопросвітницька кампанія 

«Відповідальне батьківство»» 
10.10.2019- “Виплата аліментів у 2019 році” 
13.11.2019 - “Припинення орендних відносин щодо землі” 
09.12.2019 - “Кредит у спадок” 
18.12.2019 - “Захист прав дітей в Україні” 
  
 

 
 

 Заходи Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та 

спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України 

 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 
насамперед, 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 потреб» відділами Ніжинського місцевого центру та бюро 
правової допомоги систематично проводиться узагальнення правових питань, з 
якими звертаються клієнти. 

З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на 
запобігання безробіттю, а  також на виконання Меморандуму про співпрацю між 
Координаційним центром з надання правової допомоги та Державною службою 
зайнятості,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової 
допомоги у районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, 
Бобровицького, Срібнянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  
Прилуцького, Носівського, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  74 
правопросвітницьких заходів,  а саме: 

 

http://legalaid.gov.ua/images/docs/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
http://legalaid.gov.ua/images/docs/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
http://legalaid.gov.ua/images/docs/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
http://legalaid.gov.ua/images/docs/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf


08.01.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» у Носівському 
районному центрі зайнятості; 

15.01.2019 р. проведено семінар у Бобровицькому районному  центрі  
зайнятості  «Кримінальна відповідальність за домашнє насильство»; 

 17.01.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» у Прилуцькому 
міськрайонному  центрі   зайнятості; 

17.01.2019р. проведено семінар для 
молоді, що перебувають на обліку в 
Ічнянському районному  центрі зайнятості; 

21.01.2019р. проведено семінар 
«Легальна зайнятість» в приміщенні  
Ічнянського районного центру зайнятості ; 

24.01.2019р. проведено семінар  
«Легальна зайнятість»  у приміщенні  
Прилуцького міськрайонного центру  

зайнятості ; 

28.01.2019р. проведено семінар  «Легальна зайнятість: переваги офіційного 
працевлаштування» у приміщенні Варвинського районного центру зайнятості; 

05.02.2019 р. проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку в  
Ічнянського районного центру зайнятості ; 

11.02.2019р. проведено семінар для жінок, що перебувають на обліку  у 
Варвинському  районному центрі зайнятості на тему: «Гендерна нерівність жінок 
та домашнє насильство. Проблеми, які виникають та захист своїх  прав» та « Я 
маю право обирати»; 

12.02.2019р.  проведено семінар  
«Легальна зайнятість» в Носівському 
районному центрі зайнятості; 

21.02.2019р. проведено семінар 
«Звільнення за власним бажанням чи за 
угодою сторін?». «Як проголосувати не за 
місцем реєстрації на виборах 2019?» для осіб, 
які перебувають на обліку у Бобровицькому 
районному центрі зайнятості; 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1MjT7s7gAhXKw4sKHaYYB4kQFjADegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Farticles%2F2019%2F02%2F14%2F7206600%2F&usg=AOvVaw3_x39hSXeMkFGMA1rC-gdS
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1MjT7s7gAhXKw4sKHaYYB4kQFjADegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Farticles%2F2019%2F02%2F14%2F7206600%2F&usg=AOvVaw3_x39hSXeMkFGMA1rC-gdS
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1MjT7s7gAhXKw4sKHaYYB4kQFjADegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Farticles%2F2019%2F02%2F14%2F7206600%2F&usg=AOvVaw3_x39hSXeMkFGMA1rC-gdS


27.02.2019р. у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі 
Срібнянського районного центру зайнятості проведено семінар для осіб, що 
перебувають на обліку «Легальна зайнятість»; 

28.02.2019р. проведено семінар для молоді у приміщенні  Ічнянського 
районного центру зайнятості проведено семінар для молоді, що перебувають на 
обліку у Державній службі зайнятості на тему: «Негативні наслідки отримання 
заробітної плати в «конверті». Легальна зайнятість»; 

05.03.2019р. проведено семінар у Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему: «Жінка на ринку праці»; 

07.03.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» для осіб , що 
перебувають на обліку у  Прилуцькій  міськрайонній філії Чернігівського 
обласного  центру  зайнятості ; 

14.03.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» у Варвинському 
районному центрі зайнятості; 

14.03. 2019 р. в приміщенні  Ічнянського районного центру зайнятості 
проведено семінар «Переваги офіційного працевлаштування» для молоді, що 
перебувають на обліку у Державній службі зайнятості ; 

 12.03.2019р. проведено семінар 
«Легальна зайнятість» в Носівському 
районному центрі зайнятості ; 

14.03.2019р. у відділі сприяння 
зайнятості в Талалаївському районі  
проведено семінар «Легальна зайнятість»; 

21.03.2019р. проведено семінар 
«Легальна зайнятість» для осіб , що 

перебувають на обліку у  Прилуцькій  міськрайонній філії Чернігівського 
обласного  центру  зайнятості ; 

21.03.2019р. проведено семінар  «Легальна зайнятість» , « Я маю право 
голосу» для осіб , що перебувають на обліку  у Ніжинському міськрайонному 
центрі зайнятості; 

22.03.2019р. у Борзнянській районній філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості відбувся тематичний захід для безробітних  «Легальна зайнятість»; 

 



27.03.2019р.  в приміщенні  Ічнянського районного центру зайнятості 
проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку у Державній службі 
зайнятості на тему: «Я маю право голосу. Відповідальне батьківство»; 

28.03.2019р.  проведено семінар у приміщенні Бобровицького центру 
зайнятості ; 

28.03.2019 р. проведено семінар «Легальна зайнятість» для осіб, що 
перебувають на обліку у  Прилуцькій  міськрайонній філії Чернігівського 
обласного  центру  зайнятості ; 

29.03.2019 р.  проведено семінар  в Бахмацькому районному центрі 
зайнятості « Я маю право обирати» та «Відповідальне батьківство»; 

 09.04.2019р.   в межах  інформаційної кампанії  «Відповідальне батьківство» 
проведено семінар  «Щодо порядку відшкодування вартості послуги 
«муніципальна няня» для осіб, що перебувають на обліку у Бобровицькому відділі 
Носівського районного центру зайнятості; 

11.04.2019р. проведено семінар « Визнання батьківства через суд. Аліменти» 
у відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського районного 
центру зайнятості; 

18.04.2019 р. проведено семінар у Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему: «Легальна зайнятість» та «Відповідальне батьківство»; 

17.04.2019р. проведено семінар у Бобровицькому відділі Носівського 
районного центру зайнятості на тема «Особливості працевлаштування та 
соціальний захист»; 

08.04.2019р. проведено семінар  
«Легальна зайнятість» у Прилуцькій 
міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості; 

 

11.04.2019р. проведено семінар  
«Легальна зайнятість» у Прилуцькій 
міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості; 

 

 



22.04.2019р. проведено семінар  «Нові правила щодо виїзду за кордон з 
дитиною» у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  центру  
зайнятості; 

24.04.2019р. проведено семінар  «Нові правила щодо виїзду за кордон з 
дитиною» у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  центру  
зайнятості; 

24.04.2019р.  проведено семінар «Легальна зайнятість» у відділі сприяння 
зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського районного центру зайнятості; 

25.04.2019р.  проведено семінар  для молоді  «Техніка пошуку роботи. 
Підготовка резюме.» у Ічнянському районному центрі  зайнятості; 

06.05.2019р. проведено семінар  
«Аліменти. Відповідальність за несплату 
аліментів» для  осіб, які перебувають на 
обліку в  Прилуцькому міськрайонному 
центрі зайнятості; 

14.05.2019р.  проведено семінар 
«Легальна зайнятість» у Носівському 
районному центрі зайнятості; 

22.05.2019р. проведено семінар  
«Легальна зайнятість» у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості; 

23.05.2019р.  проведено семінар  «Легальна зайнятість» у відділі сприяння 
зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського районного центру зайнятості; 

29.05.2019р.  проведено семінар  
«Переваги офіційного працевлаштування» у 
відділі сприяння зайнятості в Талалаївському 
районі Срібнянського районного центру 
зайнятості; 

24.05.2019р. проведено семінар  
«Працевлаштування за кордоном, Протидія 
торгівлі людьми»  у Ічнянському районному 
центрі зайнятості; 

27.05.2019р. проведено семінар «Легальна зайнятість» у Носівському 
районному центрі зайнятості; 

 



05.06.2019 р. проведено семінар «Легальна зайнятість» у Варвинському 
районному центрі зайнятості; 

13.06.2019р. проведено семінар  «Переваги офіційного працевлаштування» у 
відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянського районного 
центру зайнятості; 

24.05.2019р.  проведено семінар «Легальна зайнятість» у Носівському 
районному центрі зайнятості; 

27.06.2019р. проведено семінар  «Аліменти. Відповідальність за несплату 
аліментів» у Прилуцькій міськрайонній філії  Чернігівського обласного  центру  
зайнятості; 

26.06.2019р.  проведено семінар  для 
молоді  «Техніка пошуку роботи. Підготовка 
резюме» у Ічнянському  районному  центрі  
зайнятості ; 

26.06.2019р.  з метою проведення 
інформаційних заходів в закладах Державної 
служби зайнятості,  у Ічнянському 
районному центрі зайнятості  в межах 
інформаційної кампанії «Відповідальне 
батьківство»  проведено  семінар для 

працівників; 

04.07.2019р.  проведено семінар «Легальна зайнятість» та «Гендерна 
рівність» для осіб , що перебувають на обліку  у Варвинському районному центрі 
зайнятості; 

11.07.2019 р. спільно із представниками Управління Державної праці в 
Чернігівській області  проведений семінар "Легальна зайнятість» у Прилуцькій 
міськрайонній філії Чернігівського обласного центру зайнятості; 

  18.07.2019 р.  проведено семінар «Легальна зайнятість»  для осіб, що 
перебувають на облікуу відділі сприяння зайнятості в Талалаївському районі 
Срібнянського районного центру зайнятості ; 

 23.07.2019 р.  проведено семінар«Аліменти. Відповідальність за несплату 
аліментів» для осіб, що перебувають на обліку у  Прилуцькій міськрайонній філії 
Чернігівського обласного  центру  зайнятості ; 

 



 23.07.2019 р. проведено семінар для 
молоді, що перебувають на обліку  у 
Ічнянському районному центрі 
зайнятості до Всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми ; 

31.07.2019 р. проведено 
семінар«Відповідальне батьківство», 
«Чесна платіжка», «Легальна зайнятість. 
Торгівля людьми»для осіб, що 
перебувають на обліку у Бобровицькому 

відділі Носівського районного центру зайнятості; 

  31.07.2019 р. з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з торгівлею 
людьми у Борзнянській районній філії обласного центру зайнятості проведений 
тематичний семінар за участі представників  сектору у справах молоді та спорту 
РДА, фахівців  із соціальної роботи РЦСССДМ; 

  06.08.2019 р. проведено семінар у Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему: «Легальна зайнятість населення», « Протидія торгівлі 
людьми»; 

20.08.2019 р. проведено семінар «Аліменти. Відповідальність за несплату 
аліментів» для осіб, що перебувають на обліку у  Прилуцькій міськрайонній філії 
Чернігівського обласного  центру  зайнятості ; 

  28.08.2019 р.проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку у 
Ічнянському районному центрі зайнятості на тему :«Порядок поновлення на 
роботі у разі незаконного звільнення»; 

  12.09.2019 р. проведено семінар у Варвинському районному центрі 
зайнятості на тему: «Легальна зайнятість населення», «Протидія торгівлі 
людьми»; 

 



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»; 
08.10.2019 року проведено семінар для 
осіб, що перебувають на обліку у 
Варвинському 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 
Чернігівського обласного центру зайнятості 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; 

  14.11.2019 року проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку у 
Бобровицькому 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» 
проведений 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 
проведено семінар для внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку у 
Державній службі зайнятості на тему: «Право на отримання безоплатно правової 
допомоги та інші права ВПО»; 

  

 



03.12.2019 року з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з 
інвалідністю, проведено семінар для осіб, що перебувають 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 
семінар для осіб, що перебувають на обліку у Прилуцькій  міськрайонній філії 
Чернігівського 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 
насильства працівниками Ніжинського МЦ проведено 5  правопросвітницьких 
заходи: 

14.02.2019р.  спільно із  начальником 
Носівського районного відділу державної 
виконавчої служби  Віктором Гопанчуком  
проведений захід для  батьків, вчителів та  
учнів  Володькодівицької загальноосвітньої 
школи  I-III ступенів Носівського району 
щодо попередження насильства в сім’ї; 

 

14.03.2019р. проведено  науково-
практичний семінар для учнів Державного професійно-технічного навчального 
заклад «Ічнянський професійний аграрний ліцей» на тему: «Насильство в сім’ї.  
Попередження насильства», «Я маю право голосу». 

14.08.2019 р. проведена нарада «Соціальна 
адаптація осіб, які стали жертвою домашнього 
насильства» спільно із старшим інспектором 
Костенецьким В.М. Варвинської районної 
Філії Державної установи «Центру пробації», 
дільничим Борсуком Ю.М. Варвинського 
відділення поліції ГУНП в Чернігівській 
області, начальником Варвинського 
районного центру соціальних служб для сім”ї, 

дітей та молоді Козловою Т.П. та іншими фахівцями . 

13.12.2019 року у приміщенні Талалаївської центральної районної лікарні 
проведено семінар на тему: «Протидія домашньому насильству» для  працівників 
та всіх 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 правопросвітницьких заходів,спрямованих 
на запобігання дискримінації, працівниками центру провели 5 заходи  щодо 
організації спільних дій по превенції злочинності,запобіганню насильству в сім’ї . 

17.02.2019р. з метою забезпечення захисту прав та соціальних гарантій, 
передбачених законодавством України, для осіб із вадами слуху, проведений 
інформаційний захід у Прилуцькій територіальній організації Українського 
товариства глухих (УТОГ); 

26.02.2019р.  проведена  виховна година «Як не стати жертвою домашнього 
насильства» , «Ми – проти дискримінації», «Стоп Булінг»  в приміщенні 
Носівського ЗОШ №2 для учнів 10 класу; 

14.03.2019р.  провели  семінар  « Жінка знай свої права» для соціальних 
педагогів , психологів  у методичному комітеті  Управління освіти Ніжинської 
міської ради. 

09.09.2019р. проведено робочу зустріч із старшим виконавцем державної 
виконавчої служби Гончаровою Н.Г., старшим інспектором Костенецьким В.М. 
Варвинського районного центру з питань пробації  та суб’єктами пробації щодо 
захисту  прав дітей та протидія домашньому насильству. 

14.12.2019р.  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 16 
правопросвітницькі  заходи,  спрямовані на запобігання злочинності: 

   11.01.2019р. спільно із 
уповноваженими органами пробації участь у 
засіданні  спостережної комісії Срібнянської 
райдержадміністрації;. 

  17.01.2019р. проведена зустріч із 
начальником Носівського РС філії 
Державної установи "Центр пробації" в 
Чернігівській області майором внутрішньої 
служби Андрієм Макеєнком ; 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmOu-eng3gl8kORPqFqeBv2HYjmr06LiCIED-_3nDMZqFyh5utfZe0CTYTEw9YLLB0nl4RQLrKiMnInc4aaL2vdYOLOwUP6bYF7iw44dxW0nP8O1sZp32D8qGYLRsKKaLfmg9tsU2v6uBm5hDlD9Qobe4V4pbhYUEJZOs5Iwxx-GP3CwaxJFwCltEfLw-TnMGrwX1bXblmcjLgwustc5EHd230ioLLbn1w-WYxfe2B8BhVTv8ML2F2pAq4tgiPu7GojdaJHZj6VjTkGgbX-cxqnvetsfYUezJi48v_dPFou3E6oOlobDopK9i3IUFQPy7UUwcsx5QLnyGzwIIw-Ys&__tn__=%2ANK-R


05.03.2019р.  спільно із начальником Талалаїського районного сектору 
Державної установи «Центр пробації» Юлією Карпенко проведено семінар для 
осіб, що перебувають на обліку про виборчі права засуджених до обмеження волі; 

13.03.2019р. участь  у нараді за участю начальника Срібнянського відділу 
поліції  майора поліції  Олександра Желіби щодо запобігання та попередження 
злочинів серед дітей та недопущення порушень законодавства під час проведення 
виборчого процесу. 

21.03.2019р. проведено робочу зустріч з начальником Ічнянського районного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації » в Чернігівській області 
старшим лейтенантом внутрішньої служби Сащенком Сергієм; 

29.03.2019 р.  проведено семінар-нараду із начальником Носівського 
районного сектору з питань  виконання кримінальних  покарань та пробації   
Макєєнко А.В.; 

 08.04.2019р. в межах 
загальнонаціонального проекту  «Я маю 
право», а також з метою налагодження 
співпраці з  партнерами щодо 
профілактики злочинності та протидії 
домашньому насильству відбулася  
зустріч із працівниками патрульної 
служби Прилуцького відділу поліції 
ГУНП в Чернігівській області; 

 

09.04.2019р. в межах інформаційної кампанії  «Відповідальне батьківство» 
спільно із начальником Срібнянського районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану  ГТУЮ Бондар Наталією проведена лекція-зустріч із 
особами, що перебувають на обліку у Срібнянському районному секторі філії 
державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області; 

14.06.2019 р. проведений  інформаційний захід для осіб, що  перебувають на 
обліку в Носівському районному секторі з питань  виконання кримінальних  
покарань та пробації  щодо безпечного донорства крові ; 

 
01.07.2019 р. проведено  захід для осіб, що перебувають на обліку  у 

Бобровицькому районному секторі  філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській 
області на тему: «Прийняття спадщини»; 

 



  

27.08.2019 р. проведено  захід для осіб, що перебувають на обліку  у 
Бобровицькому районному секторі  філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській 
області ; 

  30.07.2019 р.проведено робочу зустріч зі старшим інспектором Прилуцького  
міськрайонного відділення  філії  ДУ «Центр пробації» в  Чернігівській області  
Біловською Тетяною щодо організації спільних дій по превенції 
злочинності,запобіганню насильству в сім’ї; 

  23.08.2019р. проведено  захід для осіб, що перебувають на обліку  у 
Талалаїському районному секторі Державної установи «Центр пробації», на тему 
“Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина”; 

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»; 

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 начальником 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 звітного періоду 2019 року було проведено 58 

правопросвітницьких заходи, спрямованих на роз’яснення змісту ключових 

 



реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони 
здоров’я, пенсійного забезпечення: 

17.01.2019р. відбулася  робоча зустріч з працівниками  Прилуцького 
районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на тему: «Роль 
шкільного психолога в Новій українській школі»; 

21.01.2019р. проведено семінар для працівників  Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Договір дарування чи 
заповіт?»; 

23.01.2019р.  з метою проведення спільних заходів, за участі представників  
місцевого самоврядування, установ та організацій, що надають БПД,  начальник 
Талалаївського бюро правової допомоги Яна Мудревська взяла участь у засіданні 
круглого столу щодо встановлення факту родинних відносин: визнання 
батьківства; 

 23.01.2019р. начальник  Ічнянського 
бюро правової допомоги Олена Кисиленко  
зустрілася із  працівниками  філії  АТ 
«Ощадбанк» у м. Ічні; 

24.01.2019р.  зустрілася із  працівниками  
Управління державної казначейської служби 
України в Ічнянському районі; 

 

28.01.2019р. зустріч із працівниками та учнями 11 класу Липівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Талалаївського району; 

07.02.2019р. спільно  із працівниками Срібнянського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану проведена нарада в межах 
інформаційної кампанії « Я маю право голосу»; 

14.02.2019р. відбулася робоча зустріч із працівниками Бобровицького 
відділу статистики щодо подальшої співпраці; 

28.02.2019р. провела зустріч із працівниками Ічнянського управління з 
газопостачання та газифікації « все про вибори»; 

01.03.2019р. зустрівся з студентами  Прилуцької філії Міжрегіональної 
академії управління персоналом «Протидія насильству», « Я маю право голосу»; 

 



13.03.2019р. проведено робочу зустріч з колективом Носівського районного 
спортивно-технічного клубу ТСО України « Стоб Булінг»; 

21.03.2019р. відбулася тематична зустріч з працівниками Талалаївської 
центральної районної лікарні  « Я маю право голосу»; 

26.03.2019р. в межах кампанії « 
Відповідальне батьківство» участь у семінарі 
на тему “Відповідальність за несплату 
аліментів на утримання дитини”, що відбувся в 
Талалаїському районному секторі Державної 
установи «Центр пробації»; 

 

01.04.2019р.  проведена  бесіда з 
колективом  Бобровицького бюро технічної інвентаризації на тему «Забирають 
бізнес? Відбирають майно?»; 

01.04.2019р.  в межах інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» 
проведена  зустрілася із працівниками Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Талалаївського району; 

17.04.2019р. проведено виступ для працівників Бобровицького  районного 
центру  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  на  тему: «Порядок 
збільшення розміру аліментів», «Відповідальне батьківство та гендерна рівність»; 

23.04.2019р. спільно із головним спеціалістом Талалаївського районного 
відділу Державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ Вікторією Гордієнко 
зустрілися із  педагогічним колективом Чернецької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 

26.04.2019р. проведено 
профілактичну бесіду з педагогічним 
колективом школи , батьками  
Досліднянського НВК «ЗНЗ- ДНЗ» І-ІІІ 
ступенів у Носівському районі на теми : 
«Стоп насильство » , «Стоп булінг», 
«Відповідальне батьківство»; 

 

 



13.05.2019р. спільно із працівниками державної виконавчої служби  
проведено інформаційно-просвітницький захід «Я маю право» для працівників 
Гнідинцівського ТОВ «Прогрес» у Варвинському районі; 

15.05.2019р. проведена зустріч із викладачами кафедри педагогіки та 
соціальної роботи  НДУ ім. М.В. Гоголя ; 

15.05.2019р.  проведений  виступ «Відповідальне батьківство» на 
батьківських зборах у Пісківському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів імені П. Г. Тичини у Бобровицькому районі; 

16.05.2019р.  спільно із Борзнянський районний центр соціальних служб для 
дітей, сім'ї та молоді  проведений інформаційний  захід  до «Дня пам'яті померлих 
від СНІДу»; 

15.05.2019р.  участь у науково-
практичному семінарі «Сучасна сім’я у 
нормативному та соціальному вимірі»  
виступ «Правда та міфи про насильство в 
сім’ї. Новели законодавства»  для студентів 
кафедри педагогіки та соціальної роботи  
НДУ ім. М.В. Гоголя; 

22.05.2019р. проведена зустріч із 
працівниками та відвідувачами  Ніжинської 
центральної бібліотеки  щодо реалізації 

інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство»; 

29.05.2019р. проведено виступ для працівників Служби у справах дітей  
Бобровицької  райдержадміністрації  на тему: «Встановлення факту батьківства 
після смерті батька», «Відповідальне батьківство»; 

27.05.2019р.  проведена зустріч  із працівниками Понорівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів Талалаївського району; 

11.06.2019р. проведена  зустріч із колективом та відвідувачами Бахмацької 
районної бібліотеки щодо  змін  у законодавстві  та систему БПД; 

10.06.2019р. проведено виступ для працівників управління Державної 
казначейської служби України в Бобровицькому районі на тему: «Відповідальне 
батьківство», зокрема, отримання послуги  «муніципальна няня» та податкова 
знижка на навчання. 
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03.07.2019р. участь у засіданні круглого столу «Онлайн  Будинок  юстиції- 
онлайн-сервіси електронного  урядування», «Захищай  свої права разом з 
мінюстом» за участі представників Прилуцького  міськрайонного відділення  філії  
ДУ «Центр пробації» в  Чернігівській області  , Прилуцького  міськрайонного 
відділу  державної  реєстрації актів цивільного стану  ГТУЮ  ; 

 10.07.2019р.  проведено  зустріч із 
колективом Бахмацької міської бібліотеки 
щодо  новел у законодавстві, а також 
подальшої співпраці та проведенні спільних 
правопросвітницьких заходів; 

  30.07.2019р. проведено  зустріч із 
колективом  Пенсійного фонду у м. 
Бобровиця. Тема виступу «Чесна платіжка» 
та «Протидія торгівлі людьми»; 

30.07.2019 р. проведено  зустріч із 
колективом Прилуцького районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей 
щодо протидії торгівлі людьми; 

30.07.2019р. проведена зустріч із підопічними Прилуцького територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно із 
представниками  Прилуцького міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ в Чернігівській 

області та  державним нотаріусом; 

07.08.2019р. проведена зустріч із 
керівником та колективом  Управління 
статистики у Прилуцькому районі 
Головного управління статистики у 
Чернігівській області; 

 21.08.2019р.  зустрілися із 
педагогічним колективом Чернецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївського 
району; 

  22.08.2019 р. проведено зустріч –лекцію з працівниками Управління 
Державної казначейської служби України у Срібнянському районі; 

 



23.08.2019р.проведено робочу зустріч із працівниками Бобровицького 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану; 

23.08.2019 р.проведено робочу зустріч із колективом  Прилуцьким 
міськрайонним відділом державної виконавчої служби  щодо  взаємодії та 
налагодження співпраці; 

23.08.2019р. проведено робочу зустріч із колективом  з Прилуцьким 
міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану щодо  

взаємодії та налагодження співпраці; 

30.08.2019р. спільно із 
начальником Ічнянського районного 
відділу ДРАЦС ГТУЮ у Чернігівській 
області Оленою Смоляр  проведено 
робочу зустріч із колективом відділу 
статистики в Ічнянському районі; 

 

    11.08. 2019р. проведено робочу зустріч 
із колективом Ічнянського підрозділу 

Ніжинського відділення УВД Фонду соціального страхування України в 
Чернігівській області щодо новел у законодавстві; 

25.09.2019 р. проведено семінар для працівників Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Чесна платіжка» та 
«Порядок отримання електронного цифрового підпису»; 

25.09.2019 р.  проведено  семінар для працівників відділу сприяння 
зайнятості в Талалаївському районі Срібнянської районної філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості; 

11.10.2019 року проведена нарада для працівників Управління соціального 
захисту населення Бобровицької райдержадміністрації 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; 

 



 23.10.2019 року проведено робочу зустріч із 
колективом Управління статистики в 
Ічнянському районі 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; 

  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 дітей 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: «Відповідальне батьківство», «Чесна 
платіжка»; 

19.11.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками  Носівського 
бюро технічної інвентаризації на тему: «Відповідальне 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 
реалізації»,  «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  
представників  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 
районної бібліотеки м. Борзни було 
проведено зустріч представників 
Борзнянського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» в 

Чернігівській області, Державної міграційної служби, бюро безоплатної правової 
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  
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів на тему «Права, обов’язки та 
відповідальність неповнолітніх» спільно із працівниками  поліції та Срібнянського 
районного сектору управління Державної міграційної служби  в Чернігівській 
області; 

24.12.2019 року проведена робоча нарада із працівниками Прилуцького 
міськрайонного  відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
«Відповідальне батьківство», «Протидія домашньому насильству». 

 

 



 

Проведено 8 правопросвітницьких семінари із найактуальніших питань 
життя громад, із залученням партнерів з числа громадських організацій, 
державних установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого 
самоврядування відбулися у Бобровицькому, Носівському, Талалаївському  
Ічнянському та Бахмацькому  районах: 

07.02.2019р. спільно з працівниками Носівського районного відділу ДВС та 
Носівського районного відділу ДРАЦС проведено робочу зустріч із працівниками 
Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Носівської міської ради; 

 

13.02.2019р.  участь у семінарі на 
тему “ Виборчі права громадян та способи 
їх здійснення та захисту”, що відбувся в 
Талалаївській районній центральній 
бібліотеці;. 

13.03.2019р.  проведено семінар: 
«Захворіли під час відпустки?Як діяти?», 
«Я маю право голосу»  для працівників  
Бобровицької  центральної бібліотеки ; 

 06.05.2019р. з метою підвищення 
рівня правової обізнаності населення в межах інформаційної кампанії 
«Відповідальне батьківство»  спільно із працівниками Ічнянського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ проведено робочу 
зустріч  із працівниками та вихованцями дошкільного навчального закладу  у м. 

Ічня; 

 

14.06.2019р.  спільно із бібліотеками 
Бахмацького району,  проведено лекційне 
заняття для дітей та відвідувачів 
Батуринської  бібліотеки на тему: «Права 
дитини та обов’язки батьків по 
відношенню до вихованню дітей»;   

 

 



18.07.2019р.  у приміщенні Бобровицької районної державної адміністрації 
для працівників Фінансового відділу  на  тему: «Чесна платіжка» та «Поділ майна 
подружжя».  

14.11.2019р. проведена зустріч із представниками  ГО «Народний контроль 
та правозахист»  та підписано Меморандум про співпрацю із головою Гробовим 
Є.Ю.; 

10.12.2019р. проведена зустріч із представниками та головою ГО « Розвиток 
Бахмаччини» Миколою Гучинським, обговорено подальшу співпрацю організацій 
з метою захисту прав людини шляхом підписання Меморандуму про співпрацю.  

 

За окремим графіком Мін’юсту постійно проводяться  інформаційно-
просвітницькі заходи «ЯМП» серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційного друкованих та електронних 
матеріалів(зокрема, буклетів, бюлетенів, брошур) на правову тематику відповідно 
до інтересів цільової аудиторії.  Протягом звітного періоду відбулися 30 заходи: 

 25.04.2019р. працівники відділу 
«Бахмацьке бюро правової допомоги»  
взяли участь  у лекційному занятті 
«Основні проекти Міністерства юстиції. 
Інформаційна кампанія  «Відповідальне 
батьківство»  за участі  начальника 
Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у 

Чернігівській області Хардікова  В’ячеслава; 

24.05.2019р. відбулося навчання працівників МЦ щодо можливостей 
процедури прийняття документів через фронт-офіс у сфері реєстрації громадських 
формувань; 

 



24.05.2019р. відбувся спільний захід 
«Способи захисту своїх прав у 
повсякденному житті в межах проекту «Я 
маю право» та можливості  он-лайн 
сервісів Міністерства юстиції України» за 
участі  начальника  відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової 
інформації та громадських формувань 
Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області  Олени 

Ромашко ; 

21.06.2019р.  в межах спільних заходів запланованих з Мін’юстом відбулася  
робоча зустріч  із представниками відділу ЦНАП Прилуцької міської ради 
державним реєстратором  ФОП юридичних осіб Мась І.О., начальником відділу 
адміністративних послуг  Прилуцької міської ради Дурдас С.М., головним 
спеціалістом відділу друкованих ЗМІ та громадських формувань управління 
державної реєстрації ГТУЮ  в Чернігівській області Інною Медведєвою; 

26.07.2019р. очільник юстиції Чернігівщини Олег Трейтяк та  керівник 
Управління державної реєстрації В’ячеслав Хардіков провели інформаційні 
заходи в рамках правопросвітницьких кампаній в Талалаївській селищній раді та 
Талалаївській центральної районної лікарні. В даних заходах взяли участь і 
працівники Талалаївського бюро правової допомоги. 

26.07.2019 спільно з начальником юстиції Чернігівщини Олегом Трейтяком, 
керівником Управління державної реєстрації В’ячеславом Хардіковим  було 
проведено інформаційні заходи в межах правопросвітницьких кампаній проекту  
ЯМП: спільне консультування громадян з питань спадкового, трудового та 
пенсійного законодавства та зустріч з трудовим колективом Срібнянської РДА. 

  
08.08.2019р. в межах спільних заходів запланованих з Мінюстом відбулася  

спільна робоча зустріч з представниками відділу ЦНАП Прилуцької міської ради 
начальником відділу адміністративних послуг  Прилуцької міської ради Дурдас 
С.М., начальником ГТУЮ в Чернігівській області  Третяка Олега, заступником 
начальника ГТУЮ з питань державної реєстрації в Чернігівській області 
Хардікова В`ячеслава 

 



 

  11.09.2019 р. у приміщенні Ніжинського місцевого центру з надання БВПД   
спільно із  начальником  Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Олегом Трейтяком, начальником Управління державної 
реєстрації  В’ячеславом Хардіковим , директором Ніжинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги  Володимиром Бригинцем  
відбулися інформаційні заходи  та   прийом громадян м. Ніжина . 

26.09.2019 р.  в межах спільних заходів запланованих з Мінюстом в Борзні 
відбувся інформаційний захід за участю керівника Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олега Трейтяка. 

 

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

  

Для забезпечення розвитку  мережі партнерів та незалежних провайдерів 
надання БПД, а також  надання їм методичної допомоги для удосконалення 
надання БПД Ніжинський місцевий центр та бюро правової допомоги протягом 
звітного періоду налагоджували співпрацю із провайдерами БПД, проводили 
зустрічі, наради , приймали участь у спільних заходах. 

 



 
15.05.2019р. з метою підвищення рівня правової обізнаності та забезпечення 

доступу до безоплатної правової допомоги мешканцям Талалаївського району, 
депутатами Талалаївської селищної ради 7 скликання на 18 сесії прийнята 
Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Талалаївської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки. 

 
З метою підвищення рівня правової обізнаності та забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги,   депутатами  Лосинівської селищної ради  на 
засіданні 31 (позачергової) сесії прийнята Програма надання безоплатної правової 
допомоги населенню  Лосинівської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 
2020 роки (24.07. 2019р. );  депутатами  Бахмацької районної ради VII скликання 
на засіданні 21 сесії  прийнята Програма правової освіти та надання безоплатної 
правової допомоги населенню Бахмацького району 

Так, з метою  розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм 
надання БПД 28.11.2019 року роззроблена та  погоджена  « Програма надання 
безоплатної правової допомоги  населенню Комарівської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік»  

 

 Окрім того, органам місцевого 
самоврядування  48 рази була надана 
методична допомога щодо удосконалення  
ними надання БПД: 

 



06.03.2019р.  проведено зустріч з головою Тиницької сільської ради 
Наталією Риженко щодо аналізу  найактуальніших питань, з якими найчастіше 
звертаються жителі села до сільської ради та пошук шляхів вирішення; 

12.03.2019р. проведена робоча зустріч із Вітою Макобрей, служба у справах 
дітей Лосинівської ОТГ Ніжинського району щодо надання безоплатної вторинної 
правової допомоги сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах; 

28.03.2019р. участь у засіданні  Координаційної ради з гендерних питань, 
проблем сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 
ознаками статі, торгівлі людьми  при виконавчому комітеті  Ніжинської міської 
ради; 

27.03.2019р. з спільно з начальником 
Срібнянського районного відділу ДРАЦС 
ГТУЮ Бондар Наталією в рамках 
загальнонаціональної інформаційної 
кампанії «Я маю право обирати» для 
працівників ЦНАП Срібнянської селищної 
ради  було проведено лекцію «Права 
виборця під час виборчого процесу та 
голосування», «Відповідальне батьківство: 
порядок виїзду за кордон з дитиною, розмір 

аліментів, порядок нарахування та виплати», проект «Муніципальна няня». 

09.04.2019 р.  участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей Варвинської 
об’єднаної територіальної громади; 

09.04.2019р. обговорення  питання підписання Меморандуму , а також 
розроблення та прийняття місцевих програм надання БПД,  із  головою та 
секретарем Гмирянської сільської  ради   Ічнянського району; 

22.04.2019р. участь у засіданні  комісії  з 
прав захисту дітей Варвинської об’єднаної 
територіальної громади; 

07.05.2019 р. участь у засіданні  комісії  з 
прав захисту дітей Варвинської об’єднаної 
територіальної громади; 

 14.05.2019 р. участь у засіданні  комісії  з 
прав захисту дітей Варвинської об’єднаної 
територіальної громади; 

 



 28.05.2019 р. участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей Варвинської 
об’єднаної територіальної громади; 

29.05.2019р.  проведений семінар  для старост сіл,  представників селищної 
ради, установ, організацій Лосинівської об’єднаної територіальної громади; 

30.05.2019р. проведено зустріч  із головою  Тиницької сільської ради 
Бахмацького району Наталією Риженко щодо надання методичної допомоги щодо 
удосконалення надання ними БПД, а також  обговорення проблемних питання, з 
яким найчастіше звертаються жителі с.Тиниця до сільської ради; 

 

06.06.2019р. надано методичну допомогу в 
створенні неприбуткової Бахмацької Громадської 
організації « Народовладдя нації», зокрема надана 
допомога в написанні статуту ГО, проведення 
установчих зборів засновників; 

13.06.2019р. участь у  засіданні 
Координаційної рада з гендерних питань та протидії 
насильству у сім’ї при Ніжинській  міській раді. 

05.07.2019р. проведена робоча зустріч із заступником голови Бахмацької 
райдержадміністрації  Галиною Рибальченко, на якій домовлено про розробку 
Програми з надання правової допомоги жителям Бахмацького району; 

09.07.2019р.проведена зустріч із головою Ніжинської районної ради 
Бузуном  О.В. щодо участи у семінарах для голів сільських та селищних рад  з 
метою надання методичної допомоги та удосконалення надання ними БПД; 

23.07.2019р. участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей  у Варвинській 
селищній раді; 

  31.07.2019 р. участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей  у Варвинській 
селищній раді; 

  05.08.2019р. проведено робочу зустріч з секретарем Крупичпільської 
сільської ради Ічнянського району  щодо надання методичної допомоги та 
удосконалення надання ними БПД; 

13.08.2019 р. участь у засіданнях   постійних комісій Бахмацької районної 
ради  під час підготовки до 21 сесії районної ради VII скликання , зокрема,  

 



засідання районної ради постійної комісії з питань гуманітарної та соціальної 
сфери, де розглянуто питання затвердження Програми правової освіти та надання 
безоплатної правової допомоги населенню Бахмацького району в 2019 році; 

  

05.09.2019р. участь у засіданні  комісії  з прав захисту дітей  у Варвинській 
селищній раді; 

10.08.2019р. надано методичні рекомендації працівникам Горбачівського 
старостинського округу Бобровицького району; 

25.09.2019 р. участь у Координаційної ради з гендерних питань, проблем 
сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками 
статі, торгівлі людьми  при виконавчому комітеті  Ніжинської міської ради 

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 
стростинського округу Срібнянської селищної ради  Коваленком О.М.; 

  04.11.2019 року робоча зустріч  із Болотницьким сільським головою 
Анатолієм Рудьком щодо надання БППД внутрішньо переміщеним особам; 

  

15.11.2019 року  проведено робочу зустріч 
щодо  розвитку мережі партнерів,  
налагодження співпраці та надання 
методичної допомоги для  удосконалення 
надання 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 
сільської 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 
Координаційної  ради з гендерних питань , 
проблем сім’ї, запобігання та протидії 
домашньому насильству, торгівлі людьми 
при виконавчому комітеті Ніжинської 
міської ради; 

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

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті. 

З метою створення мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з 
неповною юридичною або вищою освітою на території громад та залучення таких 
осіб  у якості параюристів до консультування громади з визначених правових 
питань, 06.05.2019р. відбулась робоча зустріч  із юрисконсультом Талалаївської 
селищної ради  Олегом В'ялим щодо подальшої співпраці та прийняття 
відповідних місцевих програм БПД. 

 
  

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, 
установ та організацій, що відбулися у Варвинському, Бобровицькому, 
Прилуцькому, Носівському, Ніжинському, Борзнянському, Срібнянському, 
Талалаївському, Ічнянському  та Бахмацькому районах, усього 31 заходів: 

 22.01.2019р. участь у  засіданні 
круглого столу  «Проблематика виконання 
рішень про стягнення аліментів» в 
приміщенні Бахмацької районної ради; 

 



31.01.2019р. зустріч із колективом Прилуцьким міськрайонним відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану «Правовий захист та інтеграція в 
українське суспільство ромської національної меншини»; 

14.02.2019р. участь у заході, присвяченому до дня закоханих, що відбувся у 
Талалаївському відділі ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області; 

13.02.2019р. спільно з начальником Носівського районного сектору філії ДУ 
«Центр пробації» в Чернігівській області  Андрієм Макеєнком, начальником 
дільничних офіцерів поліції Носівського відділу поліції Ніжинського ВП ГУНП в 
Чернігівській області Ярославом Вірченком та головним державним виконавцем 
Носівського районного відділу ДВС головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Олександром Чубом проведена нарада щодо 
реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» ; 

13.02.2019р. спільно із представниками  районних відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану та державної виконавчої служби  відвідали 
школи с.Ховми, с.Сидорівка, с.Степанівка, с.Комарівка Борзнянського району; 

19.02.2019 р. зустріч із працівниками Талалаївського відділу державної 
реєстрації актів цивільного права щодо підвищення рівня правової освіти та 
питань у сфері права, а також ознайомлення із   навчально-розважальною правою 
грою «Важниця»; 

28.02.2019р. відбулась зустріч із 
керівництвом Головного 
територіального управління  юстиції у 
Чернігівській області, представниками 
районної державної адміністрації та  
місцевого самоврядування  Бахмацького 
району; 

21.03.2019р. круглий стіл за 
участю працівників Бахмацького відділу 

ДВС та Управління праці та соціального захисту щодо обговорення Плану 
реалізації право просвітницької кампанії «Відповідальне батьківство»; 

19.02.2019 р. участь у тренінгу Чернігівського громадського комітету 
захисту прав людини на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству. 
Виявлення та перенаправлення осіб, які постраждали від домашнього насильства»; 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBg_uRPJ2y9i-sWUk3NX75bkvR_n-6XX72rdC8RIxNIkfAFY_E_NDeddqrkDZRvBxkE1xIsYphhXN8a3eCrt1W11P54dMrD9V-_GyY3KEOK0n57pNyaQRrHihNq8f4ZJSC9ai3c0QwUPxLFcZhAICNKZdpBku6-8_7ahCzm50Zwvr3a-lHuDqNMVzo4p5I0QP8vn7xvAxISPbhEHU0V8yfxc6rXpX7EvUz2CpIP7NsedIHJjTItc7_4sztLqKr37BY1eHBU4Z2KVfnf13sO_2pGB7Kt1mxDxIvWHWUS4lEn1OcsSypxnvmE8AWMOXg5uA1aQKN9pSfLVRN58kcE4ok&__tn__=%2ANK-R


27.03.2019р.   спільно із головним державним виконавцем Носівського РВ 
ДВС ГТУЮ та провідним спеціалістом Носівського РВ ДРАЦС ГТУЮ  здійснили  
візит до дільничних виборчих комісій з виборів Президента України виборчих 
дільниць міста Носівки територіального виборчого округу №209 для роз’яснення 
законодавства щодо порядку проведення голосування на виборчих дільницях; 

26.03.2019р.  спільно з спільно з начальником Срібнянського районного 
відділу ДРАЦС ГТУЮ у Чернігівській області Бондар Наталією та начальником 
ЦНАП Срібнянської селищної ради  Крикливим Ярославом в рамках 
загальнонаціональної інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство було 
проведено нараду на якій обговорено проблемні питання даного проекту та 
отримана домовленості про співпрацю.  

03.04.2019р.  спільно із в.о. начальником відділу державної виконавчої 
служби  у Варвинському районі Ольгою Коротун  працівники бюро взяли  участь 
у обговоренні питання подальшої співпраці в межах інформаційної  кампанії 
«Відповідальне батьківство» ; 

 
23.04.2019 р.  участь в проведенні Всеукраїнської щорічної благодійної акції 

«Серце до серця» спільно з  фахівцями із соціальної роботи  Носівського 
районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ; 

25.04.2019р.  участь у  першому  із серії інформаційних заходів у рамках 
проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 
Україні» (ПУЛЬС), який реалізується в Ніжинській міській об’єднаній 
територіальній громаді представниками громадської організації «Створимо 
майбутнє разом» та Ніжинської центральної міської бібліотеки імені М. Гоголя; 

 



21.05.2019 р. в межах інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство»  
спільно працівниками  Ічнянських районних відділів реєстрації актів цивільного 
стану та державної виконавчої служби  проведено семінар для  колективу 
Гмирянського дошкільного навчального закладу; 

21.05.2019 р. в межах інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство»  
спільно працівниками  Ічнянських районних відділів реєстрації актів цивільного 
стану та державної виконавчої служби  проведено семінар з педагогічним 
колективом Гмирянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Ічнянської міської ради; 

 
08.06.2019р. участь у Панельній дискусії  на фестивалі  освітніх інновацій 

“Освітній хайп” , організованого Фундацією соціальних інновацій "З країни в 
Україну",  для  школярів, батьків, освітян , представників установ  та організацій 
м. Ніжина; 

30.07.2019р. участь у засіданні за круглим столом щодо обговорення 
найактуальніших питань, з якими звертаються мешканці Бахмацького району за 
участі  адвокат системи БПД  Володимира  Кухти; 

31.07.2019р.проведено зустріч із колективом Бобровицького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Тема виступу «Відповідальне 
батьківство», «Чесна платіжка», «Проти дій торгівлі людьми»; 

26.07.2019 р. в межах Всеукраїнської право просвітницької кампанії   
«Відповідальне батьківство» та «Чесна платіжка » проведена  зустріч із фахівцями  
соціальної роботи Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Носівської 
міської ради; 

 



12.09.2019 р.в рамках програми «Відповідальне  батьківство» з метою 
налагодження співпраці проведено зустріч із колективом  Прилуцького 
міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану; 

26.09. 2019р. участь у засіданні  круглого столу з питань протидії торгівлі 
людьми, що відбувся у приміщенні Ніжинської міської ради . 

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. 

25-27.10. 2019 року участь у  Базовому 
тренінгу Програми «Молодіжний 

працівник», 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, регіональному 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 

Носівського району. 

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»;  

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

 

 

Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ та бюро провели  89 
робочі зустрічі та наради з партнерами по обговоренню результатів роботи та 

напрацювання нових підходів до надання 
БПД, залучення нових стейкхолдерів: 

03.03.2019р.  робоча зустріч із 
завідувачем Талалаївського сектору 
обслуговування громадян Бахмацького 
об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України Валентиною Андріященко; 

14.01.2019р. проведено зустріч  , 
затверджено графік дистанційного пункту з 
головою Журавської сільської ради  
Теслицькою О.В. Варвинського району; 

16.01.2019р. робоча зустріч із начальником відділу Держгеокадастру в 
Талалаївському районі Олександром Огієм щодо обговорення проблемних питань 
у сфері земельних відносин, щодо визнання права на земельну частку (пай); 

 16.01.2019р.  робоча зустріч із начальником архівного відділу Талалаївської 
районної державної адміністрації Анатолієм Ведмідем; 

17.01.2019р. зустріч з директором Територіального центру соціального 
обслуговування(надання соціальних послуг) Пінчук Людмилою Миколаївною  
щодо подальшої співпраці; 

22.01.2019р. зустріч із завідувачем Варвинського районного центру з питань 
пробації центрального міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Анатолієм Трояном ; 

 



29.01.2019р. робоча зустріч із 
державним нотаріусом Ічнянської районної 
державної нотаріальної контори 
Чернігівської області Шарою Валентиною 
Василівною для напрацювання нових 
підходів до надання БПД; 

30.01.2019р. директор Ніжинського 
місцевого центру з надання БВПД  
Володимир Бригинець  провели  робочу 

зустріч  із  директором Ніжинської центральної  бібліотечної системи  Оленою 
Єкименко; 

31.01.2019р. робоча зустріч «Виконавчий лист: процедура отримання» із 
працівниками відділу  Прилуцької  міськрайонної державної виконавчої служби;
 28.01.2019р. робоча зустріч  із Михайлом Педьком, в.о. старости 
Липівського старостинського округу Талалаївського району; 

07.02.2019 року проведена робоча зустріч із Андрієнко Андрієм Івановичем 
інженером-землевпорядником ПП «Елітзем» «ЮСТ» з питань напрацювання 
більш доступних підходів для надання безоплатної правової допомоги; 

04.02.2019р. зустріч із провідним спеціалістом Гладченко О.О., головним 
спеціалістом Пащенко А.Д. відділу у  Варвинському та Срібнянського районах 
Головного управління Держгеокадастру; 

12.02.2019р. проведено зустріч з 
начальником Бахмацького відділу Пробації 
Анною Горбач щодо узгодження графіка 
спільних заходів; 

19.02.2019 р. проведено зустріч  із 
адвокатом Сербіним Віктором щодо обговорення 
питання подальшої співпраці та аналізу звернень 
громадян ; 

21.02.2019р. проведено робочу зустріч із працівниками Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Бахмацької міської ради. 

28.02.2019р. проведено робочу зустріч із працівниками Служби у справах 
дітей м. Бахмач; 

 

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%A0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%93%D0%A2%D0%A3%D0%AE-%D1%83-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-1812515882143930/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003012925651
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%A0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%93%D0%A2%D0%A3%D0%AE-%D1%83-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-1812515882143930/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003012925651
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%A0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%93%D0%A2%D0%A3%D0%AE-%D1%83-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-1812515882143930/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003012925651


12.03.2019р. проведено зустріч із адвокатом системи БПД Кухтою 
Володимиром, в ході якої обговорено проблемні питання щодо представництва 
клієнтів у судах та аналіз роботи з адвоката з клієнтами системи; 

21.03.2019р. в приміщенні Варвинського бюро правової допомоги  
організовано захід для жінок на тему «Насильство сім’ї»; 

15.03.2019р. робоча зустріч  з працівниками Талалаївського районного 
центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді; 

27.03.2019р. спільний захід за участі працівників служби у справах дітей 
Бахмацької РДА, районних відділів ДВС та ДРАЦС щодо організації мобільного 
інформаційного пункту з питань правового консультування населення; 

25.03.2019р. робоча зустріч із 
працівниками  Прилуцького районного 
центру соціальних служб для сім’ї,  
дітей та молоді « Протидія 
домашньому насильству»; 

27.03.2019р. зустріч та 
підписання меморандуму про 
співпрацю з Ніжинською ГО 
«Створимо майбутнє разом»; 

28.03.2019р. проведена зустріч із 
працівниками у  приміщенні 

Держгеокадастру  у Варвинського району. 

 01.04.2019р. проведено нараду із начальником Карапетян В.М. та 
працівниками Управління  статистики у Прилуцькому районі  щодо реалізації 
інформаційної кампанії  «Відповідальне батьківство»; 

01.04.2019р. проведено робочу зустріч із секретарем Харківської сільської 
ради Антоніною Стельмах Талалаївського району щодо подальшої співпраці та 
переадресації  громадян; 

04.04.2019р. відбулася робоча зустріч головного спеціаліста відділу 
"Талалаївське бюро правової допомоги" Аліни Кошки з працівниками бухгалтерії 
Талалаївської селищної ради; 

04.04.2019р. у відбулася робоча зустріч  із головним спеціалістом у 
Талалаївському районі Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції 

 



Фонду соціального страхування України в Чернігівській області Миколою 
Герасименком щодо подальшої співпраці та переадресації  громадян; 

09.04.2019 р. відбулася робоча зустріч  із працівниками  Варвинського 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області; 

26.04.2019р. відбулася робоча  зустріч  із  громадськими радниками фундації 
правової допомоги Бахмацького району; 

23.04.2019р. під час спілкування із сільським головою Чернецької сільської 
ради Аліна Кошка розповіла про функції та завдання Талалаївського бюро, 
порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

06.05.2019р. проведена нарада  із 
працівниками Прилуцького 
міськрайонного відділу державної 
виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області  на тему: «Нові 
правила щодо виїзду за кордон з 
дитиною»; 

 

06.05.2019р. відбулася робоча 
зустріч із працівниками Талалаївського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг); 

07.05.2019р. відбулася робоча зустріч із директором Талалаївської районної 
центральної бібліотеки Валентиною Шкуратовою щодо подальшої співпраці; 

08.05.2019р.  відбулася робоча зустріч  із старшим державним інспектором 
Талалаївської  Державної податкової інспекції Прилуцького управління Головного 
Управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області Юлією Лукаш 
щодо переадресації клієнтів та популяризації системи БПД; 

08.05.2019р. відбулася робоча зустріч  із начальником Центру (відділу) 
надання адміністративних послуг 
Талалаївської районного державної 
адміністрації Андрієм Синьком щодо 
переадресації клієнтів та популяризації 
системи БПД; 

 



10.05.2019р. відбулася робоча зустріч із державним кадастровим 
реєстратором відділу Держгеокадастру у Талалаївському районі Андрієм 
Ведмедем щодо переадресації клієнтів та популяризації системи БПД; 

13.05.2019р. проведено робочу нараду з працівниками  Прилуцького 
районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей на тему: «Визнання 
батьківства в судовому порядку»;  

14.05.2019р.  в межах інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство»  
проведено робочу зустріч із бібліографом Ічнянської центральної районної 
бібліотеки ім. С.В. Васильченка Тетяною Дорошенко; 

15.05.2019р. проведено робочу зустріч з адміністратором сектору надання 
адміністративних послуг Ічнянської РДА  Вікторією Кажукалощодо переадресації 
клієнтів та популяризації системи БПД; 

15.05.2019р.  проведено робочу зустріч 
з менеджером з туризму Туристичної 
компанії «Аяяй» Катериною Бойко щодо 
подальшої співпраці; 

15.05.2019р. спільно  з  фахівцями із 
соціальної роботи Носівського районного 
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді проведений  моніторинговий візит в 
сім`ї, які опинилися в складних сімейних 

обставинах та потребують сторонньої допомоги; 

 17.05.2019р.  проведено робочу зустріч з менеджером з туризму 
Туристичної агенції «STARTOUR» Анною Павленко щодо подальшої співпраці; 

 17.05.2019 р.відбулася робоча зустріч   в.о. старости Понорівського 
старостинського  округу із Євгенієм Чирвою ; 

 29.05.2019р.  проведено робочу зустріч  із  головою Лосинівської  
об’єднаної територіальної громади Володимиром Андрійцем щодо надання 
методичної допомоги, а також прийняття Програми БПД; 

 



29.05.2019р. проведено робочу зустріч 
із начальником юридичного відділу 
Ічнянської міської ради та заступником 
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  щодо прийняття 
Програми БПД; 

29.05.2019р . проведено робочу зустріч  
із головними спеціалістами та 
юрисконсультом Ічнянської 
райдержадміністрації  щодо переадресації 

клієнтів та популяризації системи БПД; 

 30.05.2019р. зустрілася із начальником юридичного відділу Ічнянської 
міської ради та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради щодо переадресації клієнтів та популяризації системи БПД; 

30.05.2019р.  проведено зустріч з працівниками Бахмацького районного 
будинку культури щодо реалізації кампанії «Відповідальне батьківство» та 
проведення спільних заходів « Правові орієнтири кожної дитини»; 

03.06.2019р. проведено зустріч  із  Голова Правління та засновником 
Громадської організації «Народовладдя нації» Олександром Савченком, 
обговорено напрямки діяльності,  мету створення юридичної особи; 

12.06.2019р.  проведено робочу зустріч  із старостою  с.  Селище 
Носівського району  щодо співпраці та консолідації зусиль для  забезпечення 

доступу до безоплатної правової 
допомоги мешканцям громади; 

 12.06.2019р.  спільно із 
начальником філії Державної установи 
« Центр Пробації» в Чернігівській 
області з Євгеном Скалюном та 
начальником сектору Філії Державної 
установи «Центр пробації» у 
Чернігівській області Анатолієм Троян  
проведено робочу зустріч  із 
працівниками  Варвинської ОТГ ; 

 



18.06.2019р. проведено робочу зустріч  із  працівниками Відділу державної 
реєстрації Прилуцької райдержадміністрації  щодо подальшої співпраці та 
переадресації клієнтів; 

19.06.2019р відбулася робоча зустріч  головою та секретарем 
Поповичківської сільської ради , Валерієм Іванією та Юрієм Постоєм, щодо  
забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканцям громади; 

20.06.2019р.  зустріч з Олегом Желібою, фізичною особою - підприємцем, 
який надає послуги у сфері землевпорядкуванн  у Срібнянському районі щодо 
подальшої співпраці; 

25.06.2019р. проведено   нараду за  участі  заступника  керівника апарату 
суду Лариси Онищенко,   заступника  начальника  відділу «Срібнянське бюро 
правової допомоги»  Віталія Погибко  та  адвоката  системи БПД  Валентини 
Бойчук; 

26.06.2019 р.відбулася робоча зустріч  із  працівниками Прилуцького 
міськрайонного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Чернігівській 
області  на тема «Нові правила щодо виїзду за кордон з дитиною»; 

04.07.2019р. відбулася робоча зустріч із головним спеціалістом відділу 
ведення Державного реєстру виборців апарату Талалаївської районної державної 
адміністрації Ярославом Карпенко щодо подальшої співпраці та переадресації 
клієнтів; 

05.07.2019 р.відбулася робоча зустріч із першим заступником голови 
Бахмацької районної державної адміністрації Невольком Романом , на якій 
обговорено актуальні питання, щодо подальшої співпраці та переадресації 

клієнтів; 

     08.07.2019р. відбулася робоча зустріч 
із адвокатами Кухтою Володимиром та 
Шелудьком Євгеном щодо  обговорення 
проблемних питань та обмін досвідом 
по роботі з клієнтами; 

 
  08.07.2019р. відбулася робоча зустріч 
із працівниками Прилуцького 
міськрайонного відділу державної 

 



виконавчої служби на тему: «Нові правила щодо виїзду за кордон з дитиною»; 

16.07.2019р.відбулася робоча зустріч із працівниками Бахмацького 
районного суду щодо обговорено проблемні питання у складенні процесуальних 
документів до суду та оформлення електронно-цифрового підпису та переваги в 
користуванні ЕЦП; 

25.07.2019р. відбулася робоча зустріч  із адвокатом  системи БПД , Сакун 
Інною Анатоліївною, у Ічнянському районі щодо подальшої співпраці та 
переадресації клієнтів; 

30.07.2019р.  відбулася робоча зустріч із 
Євгенієм Чирвою , в.о. старости Понорівського 
старостинського округу Талалаївського району 
щодо щодо подальшої співпраці та переадресації  
клієнтів; 

30.07.2019р. проведено робочу зустріч із 
начальником Ічнянського районного сектору 
Управління Державної міграційної служби 
України щодо подальшої співпраці та 
переадресації клієнтів; 

  31.07.2019 р. відбулася робоча зустріч із  директором представництва 
Прилуцької філії МАУП Котеленцем Віктором Миколайовичем щодо подальшої 
співпраці та переадресації клієнтів; 

07.08.2019 р. відбулася робоча зустріч  із діловодом Талалаївської селищної 
ради Лідією Зікратою щодо подальшої співпраці та переадресації клієнтів; 

21.08.2019р. відбулася робоча зустріч із сільським головою Чернецької 
сільської ради Талалаївського району Сергієм Дмитрюкомщодо подальшої 
співпраці та переадресації клієнтів; 

21.08.2019р. відбулася робоча зустріч із  
директором Чернецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Талалаївського району Григорієм Варчаком 
щодо подальшої співпраці та переадресації 
клієнтів; 

 



03.09.2019 р. проведено робочу зустріч з в.о. начальника ДВС Коротун О.Д. та 
підписано Меморандум про співпрацю. 

  10.09.2019 р. проведено робочу зустріч  із працівником  відділу державної 
реєстрації Вегерою Вітою щодо подальшої співпраці та переадресації клієнтів; 

12.09.2019 р. проведено робочу зустріч  із діловодом Красноколядинського 
старостинського округу Талалаївського району Людмилою Довгай щодо 
подальшої співпраці та переадресації клієнтів; 

17.09.2019 р. відбулася робоча зустріч із в.о. старости Липівського 
старостинського округу Талалаївської селищної ради  Михайлом Педьком; 

  17.09.2019 р. відбулася робоча зустріч 
з директором Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Талалаївського району Оксаною Картавою 
щодо проведення спільних заходів; 

  18.09.2019 р. відбулася робоча зустріч 
з начальником Служби у справах дітей 
Бобровицької РДА щодо подальшої 
співпраці та переадресації клієнтів. 

11.10. 2019 року проведена зустріч із в.о. директора  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 Прилуцькому районі Головного управління статистики 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 
райдержадміністрації  сектору економічного розвитку відділу агропромислового 
та економічного 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 щодо подальшої 
співпраці; 

  

28.10.2019 року проведено робочу  зустріч із старостою с. Іржавець 
Ічнянського району Павлом Кірічком щодо підвищення рівеня правової 
обізнаності громадян; 

 15.11.2019 року  проведено робочу зустріч із 
начальником Куликівського районного 
сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» Ольгою Обабко; 

 10.12.2019 року проведено робочу зустріч із 
сільським головою Березівської сільської ради 
Людмилою Гавриш щодо удосконалення та 
забезпечення доступу мешканцям громади до 
безоплатної правової допомоги; 

  10.12.2019 року  проведені зустрічі із партнерами (Ічнянський  РС УДМС та  
Ічнянського 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 
Галиною Фесак щодо удосконалення та 
забезпечення доступу мешканцям 

 



громади до безоплатної правової допомоги; 

12.12.2019 року проведено зустріч із працівниками Служби у справах дітей 
Срібнянської райдержадміністрації ; 

12.12.2019 року  відбулася робоча зустріч  із спеціалістоми відділу ведення 
Державного 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 

комунікативних 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 різних категорій населення. 

Протягом звітного періоду з метою проведення 
інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів в установах виконання покарань з найбільш 
актуальних правових питань вказаної категорії осіб, у 
Державній установі «Прилуцька виховна колонія» 
відбулося 2 заходи : 

14.02.2019р. спільно зі старшим інспектором  з 
питань підготовки до звільнення Ларисою  Грабиною  
із вихованцями закладу  проведена бесіда  щодо 
обговорення питання профілактики булінгу та шляхів 

реалізації виборчого права засудженими особами; 

14.03.2019р. спільно із заступником начальника відділу з активної підтримки  
безробітних  Прилуцького  міськрайонного центру зайнятості Тетяною 
Столітньою  із вихованцями закладу  проведена  бесіда  щодо обговорення 
питання амністії:  порядок застосування,  види та форми амністії, до кого амністія 

 



не застосовується.  Окрім того, в межах інформаційної кампанії « Я маю 
право голосу». 

 

З метою 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, працівники центру провели 5 
заходів: 

14.01.2019р. до Ніжинського місцевого центру 
з надання БВПД  із привітаннями  завітали 
вихованці Ніжинського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей Чернігівської 
облдержадміністрації. 

15.05.2019 р. спільно із представниками 
Носівського районного відділу ДВС та 
Носівського районного відділу ДРАЦС провели 
нараду  із фахівцями Центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Носівської міської ради , відвідали родини, де діти 
перебувають у складних життєвих обставинах; 

31.05.2019 р. участь у святкуванні міжнародного свята – Дня захисту дітей, 
яке святкували в ДНЗ «Березка» у Бахмацькому районі. 

 19.07.2019 р.  працівники Ніжинського МЦ з надання БВПД  проведена зустріч 
із працівниками  Ніжинського будинку-інтерната  : юрисконсультом Ющенко 
Я.М. та  заступником директора Вольховською О.О.  щодо налагодження 
співпраці та надання методичної допомоги у захисті майнових прав вихованців 
установи. 

 

 



10.12.2019 року з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня безоплатної правової 
допомоги, приуроченого до Дня прав 
людини,  до Ніжинського місцевого центру 
з надання БВПД  на екскурсію  завітали  
вихованці  Ніжинського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей 
Чернігівської облдержадміністрації. 

 

З метою проведення інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних з правової освіти для осіб, які належать до 
основних соціальних і демографічних груп населення, інвалідів, 
пенсіонерів,організовано 3 заходи: 

  30.07.2019 року організована  інформаційна зустріч до Всесвітнього дня 
протидії торгівлі людьми, для підопічних та колективу Талалаївського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
для працівників та відвідувачів даного закладу. 

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 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

 

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

23.05.2019р. відбулася робоча зустріч  юристів Талалаївського бюро 
правової допомоги із працівниками відділу допомог соціальних компенсацій та 
соціального захисту громадян Талалаївської райдержадміністрації  щодо 
обговорення питання захисту  прав   ВПО та осіб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

 



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 
Ніжинського МЦ проведено 7 інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для учасників АТО : 

    06.03.2019р. в межах інформаційної кампанії  « Я маю право голосу» 
відбулася зустріч із колективом  Срібнянського об’єднаного районного 
територіального центру комплектації та соціальної адаптації та учасниками АТО. 

22.04.2019р.  проведено семінар «Пільги для учасників АТО» у 
Варвинському районному центрі зайнятості; 

 23.06.2019р. проведено зустріч із ліквідаторами аварії на ЧАЕС та головою 
Громадської організації ліквідаторів аварії на ЧАЕС Василем Дахном. В ході 
зустрічі було обговорено подальші дії по поданню позовних заяв до суду про 
перерахування пенсії ліквідаторам аварії та призначення її відповідно до ч/з та 
рішення Конституційного суду України від 25.04.2019р. у справі  № 1-р(II)/2019.  

16.09.2019р. проведена зустріч із головою громадської організації  
Ніжинська спілка ветеранів Афганістану Сергієм Ступаком щодо подальшої 
співпраці, а саме: переадресації  учасників АТО та членів їх сімей до центру. 

21.10.2019 року спільно з в.о. начальника Варвинської ДВС Коротуном О.Д. 
провели робочу зустріч з військовим комісаром Варвинського РТЦК Юрченком 
Сергієм Сергійовичем щодо правового захисту учасників АТО та порядок 
стягнення аліментів; 

  27.10.2019 року участь у заході, організованому  ГО «Братство АТО» ( 
голова організації  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 
Срібнянського 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   84 тематичних семінарів, 
лекцій у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах 
післядипломної освіти: 

18.01.2019 р.  спільно із працівниками районного центру соціальних служб 
для сім’ї,  дітей та молоді  провели  виховну годину «Сімейні цінності. Загальні 
засади регулювання сімейних відносин» для учнів 7 класів Замістянської 
загальноосвітньої школи Прилуцького району; 

22.02.2019 р. проведена виховна година «Попередження булінгу серед 
неповнолітніх» для учнів  7-9 класів   Світличанської  загальноосвітньої школи  І-
ІІІ ступенів Варвинського р-ну ; 

07.02.2019р. проведено семінар 
щодо забезпечення захисту дітей від 
будь-яких форм насильства для  
колективу та учнів Прилуцької  
гімназії  №1 ім. Г.Вороного; 

13.02.2019р. проведено  науково-
практичний семінар для учнів 
Державного професійно-технічного 
навчального заклад «Ічнянський 
професійний аграрний ліцей» на тему: 

«Насильство в сім’ї.  Попередження насильства. Я маю право обирати »; 

13.02.2019р.  спільно із працівниками районного відділу державної 
реєстрації  актів цивільного стану  проведена виховна година «Стоп Булінг»   для 
учнів  2-Б класу Бахмацької загальноосвітньої школи № 1; 

14.02.2019р. спільно із начальником Носівського районного відділу 
державної виконавчої служби Віктором Гопанчуком  проведено виховну годину  з 
учнями 5,6,7-х класів Володькодівицької загальноосвітньої школи I-III ступенів  
“Стоп насильство!”, “Стоп булінг” та «Кримінальна відповідальність 
неповнолітніх»; 

12.02.2019р. спільно із  соціальним педагогом Ічнянської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів №1 проведено 
лекції для учнів 9-11 класів Ічнянської 
загальноосвітньої школи I-III ступені  
№ 1 на тему: «Стоп Булінг»; 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmOu-eng3gl8kORPqFqeBv2HYjmr06LiCIED-_3nDMZqFyh5utfZe0CTYTEw9YLLB0nl4RQLrKiMnInc4aaL2vdYOLOwUP6bYF7iw44dxW0nP8O1sZp32D8qGYLRsKKaLfmg9tsU2v6uBm5hDlD9Qobe4V4pbhYUEJZOs5Iwxx-GP3CwaxJFwCltEfLw-TnMGrwX1bXblmcjLgwustc5EHd230ioLLbn1w-WYxfe2B8BhVTv8ML2F2pAq4tgiPu7GojdaJHZj6VjTkGgbX-cxqnvetsfYUezJi48v_dPFou3E6oOlobDopK9i3IUFQPy7UUwcsx5QLnyGzwIIw-Ys&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUfEbHeZsplWNpmHE0XcVgvwDT8Es9xmhxygAlQXKybPKGSu2IaHr2JWzPfKLSU6rEMoK3lO3qu1jDtLP5LGBvCZpsw44ayK_IqPtvwExZAdgjCiTEklaEbynl9WodJ3p31emw0aN8aP9LjTGSyCEPx9RVM7N03M7w9wEu7WuUmSLZ5b_75UmvGewwEMwQaf-t-r7Q_CX3FA78-ziaRX2_WH6MaMWUeMEqmRZZnQ4FUWcVpR9n5ubPnhUOLfQ6G1kxz-GDApHydHiK_AlIGvfQFnWMIwA_V_0yXz6GxwkdZc2tmVdVJch1XNs2j_OThjKFsTzJ1jr4th95BaXHH6I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUfEbHeZsplWNpmHE0XcVgvwDT8Es9xmhxygAlQXKybPKGSu2IaHr2JWzPfKLSU6rEMoK3lO3qu1jDtLP5LGBvCZpsw44ayK_IqPtvwExZAdgjCiTEklaEbynl9WodJ3p31emw0aN8aP9LjTGSyCEPx9RVM7N03M7w9wEu7WuUmSLZ5b_75UmvGewwEMwQaf-t-r7Q_CX3FA78-ziaRX2_WH6MaMWUeMEqmRZZnQ4FUWcVpR9n5ubPnhUOLfQ6G1kxz-GDApHydHiK_AlIGvfQFnWMIwA_V_0yXz6GxwkdZc2tmVdVJch1XNs2j_OThjKFsTzJ1jr4th95BaXHH6I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUfEbHeZsplWNpmHE0XcVgvwDT8Es9xmhxygAlQXKybPKGSu2IaHr2JWzPfKLSU6rEMoK3lO3qu1jDtLP5LGBvCZpsw44ayK_IqPtvwExZAdgjCiTEklaEbynl9WodJ3p31emw0aN8aP9LjTGSyCEPx9RVM7N03M7w9wEu7WuUmSLZ5b_75UmvGewwEMwQaf-t-r7Q_CX3FA78-ziaRX2_WH6MaMWUeMEqmRZZnQ4FUWcVpR9n5ubPnhUOLfQ6G1kxz-GDApHydHiK_AlIGvfQFnWMIwA_V_0yXz6GxwkdZc2tmVdVJch1XNs2j_OThjKFsTzJ1jr4th95BaXHH6I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmOu-eng3gl8kORPqFqeBv2HYjmr06LiCIED-_3nDMZqFyh5utfZe0CTYTEw9YLLB0nl4RQLrKiMnInc4aaL2vdYOLOwUP6bYF7iw44dxW0nP8O1sZp32D8qGYLRsKKaLfmg9tsU2v6uBm5hDlD9Qobe4V4pbhYUEJZOs5Iwxx-GP3CwaxJFwCltEfLw-TnMGrwX1bXblmcjLgwustc5EHd230ioLLbn1w-WYxfe2B8BhVTv8ML2F2pAq4tgiPu7GojdaJHZj6VjTkGgbX-cxqnvetsfYUezJi48v_dPFou3E6oOlobDopK9i3IUFQPy7UUwcsx5QLnyGzwIIw-Ys&__tn__=%2ANK-R
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 22.02.2019р. спільно  із заступником директора з виховної роботи 
Прилуцької  загальноосвітньої школи I-III ступені №9 Степаненко Галиною 
Анатоліївною проведена виховна година для  учнів 7-х класів «Булінг в школі: 
причини та профілактика»; 

05.03.2019р.  в рамках Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 
маю право» у Кинашівській загальноосвітньої школи I-III ступені Борзнянського 
р-ну відбулася навчально-розважальна гра «Правова важниця»; 

12.03.2019р. проведено виховну годину  у Прачівській загальноосвітньої 
школи I-II ступені Борзнянського району; 

20.03.2019 р.  виховна година для учнів Бахмацької загальноосвітньої  
школи № 1 для  3-х класів  «Жертви та  ініціатори булінгу» ; 

29.03.2019 р. проведена зустріч із вчителями Бахмацької загальноосвітньої  
школи № 1 та майбутніми школярами про права дітей. 

22.03.2019р. спільно із працівниками ДРАЦСу для учнів 10 класу 
Бобровицького ліцею провели інтелектуальну правову гру, а також обговорили 
питання протидії боулінгу. 

25.03.2019р. проведений семінар для студентів Прилуцького гуманітарно-
педагогічного коледжу імені І.Я.Франка на тему: «Проблема та профілактика 
булінгу в Україні». 

 03.04.2019р. проведена виховна година  для  учнів 11 класу Бобровицької  
загальноосвітньої школи  № 1 щодо  проблеми насильства в учбових закладах та 
сім'ї, а також методи запобігання булінгу; 

03.04.2019р. проведена виховна година  для  учнів 1 класу Бобровицької  
загальноосвітньої школи  № 1 щодо  проблеми насильства в учбових закладах та  
методи запобігання булінгу; 

05.04.2019р. проведений 
правопросвітницький захід  для  активу 
студентів 1-4 курсів  Прилуцького  
гідромеліоративного коледжу на тему: 
«Проблема та профілактика булінгу в 
Україні»; 

16.04.2019р. проведений 
правопросвітницький захід  для  вчителів  
історії м. Ніжина, що відбувся у 

 



приміщенні  загальноосвітньої школи  №  3;  

15.04.2019р. проведений правопросвітницький захід  «Проблема та 
профілактика булінгу в Україні» для  учнів 7 класів  Ніжинського навчально-
виховного комплексу №16  « Престиж»; 

23.04.2019р.  проведена виховна година  для учнів  Чернецької  
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів у Талалаївському районі на тему «Булінг у 
школі: причини, наслідки, допомога»; 

25.04.2019р. проведено профілактичну бесіду з педагогічним колективом 
школи, батьками та учнями 7-х класів Досліднянського НВК «ЗНЗ- ДНЗ» І-ІІІ 
ступенів у Носівському районі на теми : «Стоп насильство » , «Стоп булінг»; 

25.04.2019р. проведено 
профілактичну бесіду з педагогічним 
колективом школи, батьками та учнями 
8-го класів Досліднянського НВК «ЗНЗ- 
ДНЗ» І-ІІІ ступенів у Носівському районі  
на теми : «Стоп насильство » , «Стоп 
булінг»; 

15.05.2019р. проведена виховна година  
для учнів 8 класів Пісківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Павла Григоровича Тичини про 
булінг, взаємодію із  поліцією, кримінальну відповідальність неповнолітніх ; 

15.05.2019р. проведена виховна година  для учнів 11 класів Пісківського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Павла Григоровича Тичини 
про булінг, взаємодію із  поліцією, кримінальну відповідальність 
неповновнолітніх із застосуванням  інтелектуальної гри ; 

21.05.2019 р. відбулася виховна година  для учнями 6-х класів Прилуцької 
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №14 на тему: «Булінг в школі: причини та 
профілактика»; 

21.05.2019 р. спільно із начальниками Ічнянських районних відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану та виконавчої служби ГТУЮ у Чернігівській 
області, Оленою Смоляр та Олегом Мірошниченком, проведена  зустріч із 
вихованцями Гмирянського дошкільного навчального закладу; 

21.05.2019 р. спільно із начальниками Ічнянських районних відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану та виконавчої служби ГТУЮ у Чернігівській 
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області, Оленою Смоляр та Олегом Мірошниченком проведена  зустріч із учнями 
Гмирянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ічнянської міської 
ради; 

06.06.2019р. проведено профілактичну бесіду із педагогічним колективом 
школи  та учнями 1-х класів Носівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
№4  на теми : «Стоп  булінг», «Безпека життя»; 

06.06.2019 р. проведено профілактичну 
бесіду із педагогічним колективом школи  та 
учнями 5-х класів Носівської  
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4  на 
теми : «Стоп  булінг», «Безпека життя»; 
«Відповідальне батьківство»; 

07.06.2019 р.  проведено профілактичну 
бесіду із педагогічним колективом школи  та 
учнями 1-х класів Носівської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1  на теми : «Стоп  булінг», «Безпека 
життя»; 

07.06.2019р. проведено профілактичну бесіду із педагогічним колективом 
школи  та учнями 5-х класів Носівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 
1  на теми : «Стоп  булінг», «Безпека життя»; 

04.09.2019р. проведено виховну годину на тему: «Твої права - твій захист. 
Правові орієнтири для кожної дитини » для учнів 11 класу Прилуцької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13; 

05.09.2019р. проведено виховну годину 
для учнів 6 класу Бобровицького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 
Бобровицької міської ради на тему: «Права 
дітей , шляхи їх реалізації»; 

  05.09.2019р. проведено виховну годину 
для учнів  6 класу Ічнянської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 3 на тему «Права дітей , 
шляхи їх реалізації»; 
  

 



06.09.2019р.  спільно із начальником Талалаївського відділу ДРАЦС 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Наталією 
Ковган проведено виховну годину для учнів 6 класів Талалаївської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів на тему: «Конвенція про права дитини»; 

  06.09.2019р.   спільно з начальником Носівського районного відділу ДВС 
ГТУЮ у Чернігівській області та головним спеціалістом Носівського районного 
відділу ДРАЦС  ГТУЮ у Чернігівській області проведено профілактичну бесіду з 
педагогічним колективом школи  та учнями 3-4 класів Досліднянський НВК «ЗНЗ 
–ДНЗ» с. Дослідне Носівського р-ну на теми : « Права дітей , шляхи їх реалізації» 
  

09.09.2019 р.   проведено виховну годину для учнів  2А класу у Бахмацькій 
загальноосвітньої школи I-III ступенів на тему «Права дітей , шляхи їх реалізації»; 

 

12.09.2019 р. спільно із начальником Управління державної реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного ТУЮ у 
Чернігівській області Кузьміною Л.О. та начальником відділу систематизації 
законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної 
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти ГТУЮ 
у Чернігівській області Троянова С.М. було проведено правопросвітницький захід 
для учнів 2-6 класів у  Бахмацькій гімназії; 

  12.09.2019 р.проведено виховну годину для учнів  5-7 класів 
Красноколядинської загальноосвітньої школи I-III ступенів Талалаївського району 
на тему " Права та обов'язки дитини"; 

  13.09.2019р. участь у позашкільному заході Бахмацької загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 1; 

 16.09.2019р. проведений семінар для студентів Прилуцького гуманітарно-
педагогічного коледжу імені І.Я.Франка на тему: «Проблема та профілактика 

булінгу в Україні»; 

16.09.2019р. проведена виховна година у 6-
му  класі Прилуцької  загальноосвітньої школи I-
III ступенів №5 на тему: «Права та обов`язки 
дітей»; 

 



  17.09.2019 р. проведено тематичний урок «Стоп Булінг» для дітей  6-го 
класу Вавринського ліцею №2; 
  17.09.2019р. проведена виховна година для учнів 5-7 класів Липівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів на тему " Булінг: причини, наслідки та 
шляхи його подолання"; 

  17.09.2019 р. проведена виховна година для учнів 2 – Б класу Ніжинської 
загальноосвітньої школи № 7 на тему: «Права та обов`язки дітей»; 

  17.09.2019 р. проведена виховна година для вихованців Ніжинського центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей Чернігівської облдержадміністрації на 
тему " Булінг: причини, наслідки та шляхи його подолання"; 

  19.09.2019 р. проведена виховна година для учнів 2-А класу Бобровицького 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1; 

  19.09.2019 р. проведено профілактичну бесіду із педагогічним колективом 
школи  та учнями Носівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 на теми : « 
Протидія булінгу » ,«Відповідальне батьківство»; 

  19.09.2019 р. проведено лекцію для учнів 8-9 класів Ічнянської ЗЗСО І-ІІ ст. 
№1 на тему: «Стоп Булінг»; 

  19.09.2019 р. проведена виховна година для 
учнів 5-х класів Прилуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №9 на тему: «Булінг в школі: 
причини та профілактика»; 

20.09.2019 р. проведено тематичний урок 

«Стоп Булінг» спільно з старшим інспектором 

центру пробації Костенецьким В.М. та в.о 

начальника ДВС Коротун О.Д. для дітей  6-го класу Варвинського ліцею №2; 

  20.09.2019 р. проведено тематичний урок для учнів Бобровицького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2; 

 



  23.09.2019 р.проведено тематичний урок 
для учнів старших класів Бобровицького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1; 

25.09.2019 р.проведено тематичний урок 
для учнів Вороньківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Бобровицького району. 
Тема виступу: «Права дітей та шляхи їх 
реалізації»,«Можливість отримати  правову 
допомогу в системі БПД та підвищення рівня 
правової обізнаності»; 

26.09.2019р.спільно із головним спеціалістом Талалаївського районного 
відділу Державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Вікторією Гордієнко проведена 
виховну годину для учнів 7 класу Талалаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів; 

26.09.2019 р.проведено лекцію для учнів 6-7 класів Ічнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3; 

30.09. 2019 р.проведена виховна година  зі студентами групи 1 м/сА 
спеціалізації Сестринська справа Ніжинського медичного коледжу Чернігівської 
обласної ради. 

  

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 менеджменту ім. О. Майнової про « Що таке БПД»; 

21.10.2019 року проведено виховну годину з учнями 3-5 класів  Березівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів на тему " 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 учня 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 виїзду за кордон з дитиною»; 

   

07.11.2019 року проведено лекцію на 
батьківських зборах у Бобровицькому 
закладі загальної середньої освіти  I-III 
ступенів № 2 «Протидія домашньому 
насильству», «Отримання безоплатної 
правової допомоги», «Відповідальне 
батьківство»; 

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»; 

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 годину  « Права та обов’язки дитини» 
для учнів 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 
Всеукраїнського 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 Варвинської районної філії 
Чернігівського обласного 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 
загальноосвітньої  школи  I-III ступенів на тему: протидія булінгу у школі; 

  12.12.2019 року на запрошення керівника Державного професійно-технічний 
навчального  закладу «Ічнянський професійний аграрний 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 
загальноосвітньої  школи  I-III ступенів № 4 

на тему « Юридична відповідальність неповнолітніх»; 
16.12.2019  року проведений семінар для студентів Прилуцького 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені І.Я.Франка на тему: «Проблема 
домашнього насильства в Україні. Кримінальна відповідальність». 

 

З метою проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ разом 
з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , а також для  проведення 
правопросвітницьких заходів,спрямованих на запобігання випадкам домашнього 
насильства: 

06.02.2019р., у  Біловежівській громаді Бахмацького району відбулися сходи 
громадян за участі керівників Бахмацької районної ради, райдержадміністрації, 
начальників управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 
сектору освіти, депутатів районної ради та начальника Бахмацького бюро правової 
допомоги; 

 



11.04.2019р. відбувся  семінар за участі  представників  громадської 
організації  «Створимо майбутнє разом»  для студентів   факультету психології та 
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 24.07. 2019 р. депутатами  Лосинівської селищної ради  на засіданні 31 
(позачергової) сесії прийнята Програма надання безоплатної правової допомоги 
населенню  Лосинівської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки. 

06.12.2019 р. працівники 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 
працівники бюро систематично проводили  83 «вуличне» інформування , де 
поширювали  інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання 
громадян: 

14.01.2019 р. проведено вуличне 
інформування   жителів міста Бахмача ; 

16.01.2019р.  проведено вуличне 
інформування жителів Бахмацького району; 

28.01.2019 р. вуличне інформування  с. 
Липове Талалаївського р-ну; 

07.02.2019р. проведено вуличне 
інформування  в смт. Варва; 

27.02.2019р. проведено вуличне інформування жителів м. Бахмача; 

07.03.2019р. проведено вуличне інформування жителів м Ічня; 

13.03.2019 р. проведено  вуличне інформування спільно із Демиденко 
Анною, яку залучено в якості пара юриста, мешканців Батуринської громади; 

26.03.2019  вуличне інформування  
мешканців м.Ніжина; 

26.03.2019р.  проведено вуличне 
інформування жителів міста Бахмача; 

27.03.2019р. працівники 
Ніжинського місцевого центру  з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

 



виконали свій громадянський обов’язок  щодо благоустрою рідного міста; 

29.03.2019р.  проведено вуличне інформування жителів міста Бахмача; 

01.04.2019р. проведено вуличне інформування  мешканців  с.Харкове 
Талалаївського району; 

03.04.2019р. проведено вуличне інформування  мешканців  с. Терешиха 
Бахмацького району; 

09.04.2019р. проведено вуличне інформування  мешканців  с. Тиниця 
Бахмацького району; 

11.04.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  м Ічня; 

18.04.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  смт.Талалаївки; 

23.04.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  м. Бахмач; 

23.04.2019р. проведено вуличне 
інформування  мешканців  с.Чернецьке 
Талалаївського району; 

26.04.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  смт.Талалаївки; 

03.05.2019р.  проведено вуличне інформування мешканців м. Ічня; 

08.05.2019р. проведено вуличне інформування мешканців  с.Голінка  
Бахмацького району; 

08.05.2019р.  проведено  вуличне інформування  мешканців  смт.Талалаївки; 

08.05.2019р.  участь у мітингу, присвяченому Дню пам'яті та примирення та 
до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

16.05.2019 р. участь у заходах,  присвячених Дню вишиванки в м. Бахмач; 

16.05.2019р.  участь у флешмобі  до Дня вишиванки у м. Ніжині; 

17.05.2019 р. проведено  вуличне інформування  мешканців  м.Носовка; 

28.05.2019 р. проведено   вуличне інформування  мешканців  м. Прилуки; 

28.05.2019р. проведено вуличне інформування  мешканців  с.Понори  
Талалаївського району; 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC98JkqGFIZe7Knv3kwPFkTWFhinm23xFq3g0rPXbIIHQJXfVcJlMjTJF7mG1Fvn9IpMrDGhtrulbTEjgMakzdKiUZepgazVGV9HhlIoxeoakuIgJ9Xe3H7VSca7ryfgkQaZxTlu9V8-Dv203FU6meBlXVLk4blov3zjLSVlQvTWvL4bNjdEAimjjZzGYs7X-XLbUj6MeoQMDMH16d0wfKB4OxCbsI0cpbnatYJXLNBzPEHUepa2JvXUPyZ6MIccK6FX4xbGN60hB5QHzAksTDLHddrtbv7L8ZbqBJE0Aui63k9HYxOMJPFNYkKaBzB6W3zynIfcP8qkTl61PxQp8lsNw&__tn__=%2ANK-R
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31.05.2019 р. проведено   вуличне інформування  мешканців  м. Бахмач; 

31.05. 2019р. участь у заходах, 
присвячених Міжнародному дню 
захисту дітей у м.Бахмач; 

07.06.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  м. Прилуки; 

13.06.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  м Ічня; 

13.06.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  м.Носівка; 

19.06.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  с.Поповичка Талалаївського району; 

20.06.2019р.провели вуличне інформування  
громадян Ніжинського району; 

25.06.2019р. проведене  вуличне 
інформування  мешканців м. Бобровиця; 

26.06.2019р. проведене  вуличне 
інформування  мешканців м. Бобровиця; 

26.06.2019р. проведено вуличне 
інформування  мешканців с. Красний Колядин 
Талалаївського району; 

 

25.06.2019р. проведено   вуличне 
інформування  мешканців  м Ічня; 

26.06.2019р. проведено   вуличне інформування  мешканців  смт. Срібне; 

05.07.2019 р. проведено вуличне інформування жителів міста Бахмач; 

16.07.2019р. проведено вуличне інформування жителів міста Бахмач: 

18.07.2019 р.проведено вуличне інформування жителів міста Бахмач: 

18.07.2019 р.проведено вуличне інформування жителів міста  Ічня; 

19.07.2019 р.проведено вуличне інформування жителів смт Талалаївки; 

 



24.07.2019р. проведено вуличне інформування громадян м.Бахмач: 

24.07.2019р. проведено вуличне інформування громадян м.Носівка; 

 

 30.07.2019р. в смт. Срібне було проведено 
вуличне інформування населення 

приурочене до Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею людьми; 

 30.07.2019р. проведено вуличне 
інформування громадян м.Бахмач; 

30.07.2019р. проведено вуличне  
інформування громадян в місті Носівка; 

 30.07.2019р. проведено вуличне інформування громадян в місті Ічня; 

 30.07.2019р. провела вуличне інформування жителів с. Понори Талалаївського 
району; 

31.07.2019 р.проведено вуличне інформування щодо «Протидія торгівлі людьми» 

 та «Чесна платіжка» у м. Бобровиця; 

01.08.2019р. проведено вуличне інформування громадян м.Бахмач; 

14.08.2019р. проведено вуличне інформування жителів села Курінь Бахмацького 
району; 

21.08. 2019р.  проведено вуличне інформування жителів с. Чернецьке 
Талалаївського району; 

22.08.2019р. проведено вуличне інформування в селі Володькова Дівиця 

Носівського району; 

 23.08.2019р.  вуличне інформування мешканців міста Бобровиця; 

23.08.2019р.  вуличне інформування мешканців міста Прилуки; 

23.08.2019р.вуличне інформування мешканців міста в м.Носівка; 

 



23.08.2019р.вуличне інформування мешканців міста смт. Талалаївка; 

23.08.2019р.вуличне інформування мешканців міста  Ічня; 

23.08.2019р.вуличне інформування мешканців смт. 
Срібне; 

28.08.2019 р.вуличне інформування мешканців міста 
в м.Носівка; 

10.09.2019 р.проведено вуличне інформування 
мешканців с. Горбачі  та с.Свидовець Бобровицького 
району; 

14.09.2019 р.проведено вуличне інформування 
мешканців міста Бобровиця 

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 Селище 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 Макіївка 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 та  управліннях пенсійного 
фонду  працівниками МЦ проведені  такі зустрічі: 

28.01.2019р. проведена зустріч із колективом  Управління пенсійного фонду 
в Борзнянському районі. 

18.02.2019 року проведено робочу зустріч із працівниками Управління 
соціальногозахисту населення Варвинської районної державної адміністрації ; 

21.03.2019р. проведено робочу зустріч з провідним спеціалістом відділу 
адресних та соціальних виплат Москаленко В.А. та головним спеціалістом 
Юрченко О.М., спеціалістом 1-ї категорії  Раковською Т.В. Управлінням праці та 
соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації щодо 
забезпечення учасника АТО технічними та іншими засобами реабілітації в 
Україні. 

 26.06.2019р. в межах 
інформаційної кампанії «Відповідальне 
батьківство» з метою налагодження 
співпраці  відбулася зустріч  із 
працівниками  відділу  з питань трудових 
відносин Управлінням соціального 
захисту населення Прилуцької районної 
державної адміністрації ; 

 



27.05.2019р. в межах інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» 
інформування працівників та відвідувачів  Управління пенсійного фонду в 
Борзнянському районі ; 

13.06.2019р.  проведено виступ для працівників управління Пенсійного 
фонду України в Бобровицькому районі на тему: «Заборгованість за кредитним 
договором, перед банком, що ліквідується». 

30.07.2019р. спільно із працівниками Варвинського районного відділу ДВС 
та Пенсійним Фондом проведено спільний захід на тему: «Попередження та 
протидія торгівлі людьми»; 

  05.09.2019 р. спільно із  завідувачем Талалаївського сектору обслуговування 
громадян Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України 
Валентиною Андріященко. 

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 Всеукраїнського дня безоплатної 
правової допомоги у Талалаївському секторі обслуговування громадян Головного 
управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області проведено круглий 
стіл за участю партнерів з установ та організацій міста; 

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

   

Невід’ємною частиною роботи системи БПД є проведення інформаційних 
заходів в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей, 4 заходи: 

 07.02.2019р.  проведено семінар для фахівців із соціальної роботи 
Бобровицького територіального центру соціального обслуговування(надання 
соціальних послуг) на тему: «Заповіт, договір дарування чи договір довічного 
утримання?», «Виборчі права громадян та способи їх захисту». 

02.04.2019 р.  участь у семінарі для працівників соціальної сфери 
Бобровицького району, що проводився Бобровицьким територіальним центром 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на тема: «Безоплатна 

 



передача земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної 
власності»; 

04.04.2019 р. проведена зустріч із головою  громадської організації  
«Районна рада ветеранів» Іваном Соколовим  щодо подальшої співпраці з 
організацією, а також підписання меморандуму.  

18.07.2019 р.проведено виступ для соціальних працівників Територіально 
центру (соціального обслуговування). Тема виступу «Чесна платіжка» та «Пенсія 
за віком» у м. Бобровиця. 

03.12.2019 року з метою забезпечення доступу до безоплатної правової 
допомоги  особам із особливими потребами працівники  Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена  Іванова та 
Ольга Пабат  взяли  участь  у проведенні  Ярмарку вакансій для осіб з 
інвалідністю, що перебувають на обліку у Ніжинському міськрайонному центрі  
зайнятості. 

З метою проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах ,  
06.09.2019 відбулася зустріч із завідуючою  Вузлової поліклініки станції Ніжин 
південно-західної залізниці Тетяною Смолінською щодо подальшої співпраці та 
проведенні право просвітницьких заходів для колективу лікарні. 

31.10.2019 року   проінформовано працівників Бобровицької районної 
лікарні 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. 

 

З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, на 
офіційний веб-сайтах організацій систематично розміщується інформація про 
роботу центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні поради юристів. 
Так, за 1 півріччя 2019 року розміщено  128 публікацій: Веб-сайти організацій -
66; самостійні електронні ЗМІ – 36; друковані ЗМІ - 22 радіо-5 (в ефірі радіо 
організації «Варвинське районне радіомовлення» звучали теми: « Порядок  
обміну земельними ділянками за схемою « пай на пай»» (24.01.2019р.),   «Право 
на тишу в житлових будинках»  (13.03.2019 р.), «Як довести батьківство?» 
(13.05.2019 р.), «Про стягнення заборгованості за кредитним договором»  
(26.06.2019 р.). 

 



 
 
  
Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, 

забезпечення 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 I півріччя 2019 року одним із 
завдань Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги є розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом 
забезпечення 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 219 мобільних та 42 дистанційних 
консультаційних пунктів. 

За результатами роботи мобільних 
консультаційних пунктів надано 406  роз’яснень правового характеру та прийнято 
20 звернень на вторинну правову допомогу.  Основними питаннями, з якими 
звернулись особи до працівників центру, є цивільні, сімейні, спадкові, житлові та 
інші питання. 

 Окрім того, забезпечено роботу 42 дистанційного консультаційного пункту 
у с. Талалаївка Ніжинського району, смт Срібне Срібнянського району, м. 
Бобровиця, м. Борзні, смт.Талалаївка, м.Прилуки, м.Бобровиця, смт.Варва, 
смт.Куликівка, м.Бахмач та м.Носівка.   

За результатами роботи дистанційних консультаційних пунктів було 
прийнято 1144 особи,  надано 1123 роз’яснення  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 діяльність мобільних консультаційних 
пунктів на базі Територіального центру соціального обслуговування у м. 
Бобровиця, м.Прилуки, Талалаївського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) та Борзнянського стаціонарного 
відділення для тимчасового або постійного проживання одиноких пенсіонерів та 
інвалідів, де було проінформовано про систему безоплатної вторинної правової 
допомоги в Україні, про основні положення Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу», діяльність Ніжинського місцевого центру та порядок роботи зі 
зверненнями громадян, а також розміщені інформаційні буклети про безоплатну 
правову допомогу із зазначенням контактного телефону та адреси розміщення 
місцевого центру та бюро правової допомоги, наданні відповіді на питання, осіб, 
що зверталися до даних консультаційних пунктів. Більшість питань стосувалася  
житлового права, спадкового права та соціального забезпечення. 

 З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-
сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебувають  у 

складних життєвих обставинах, дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів забезпечено діяльність мобільних 
консультаційних пунктів спільно із 
представниками служби у справах дітей 
Бобровицької РДА, Борзнянської  районної 
державної адміністрації,сектору у справах сім’ї, 
молоді та спорту Варвинської РДА, 
Бобровицькому центрі соціальних служб для 
сім’ї дітей та молоді. 

  
З метою розширення доступу до БПД 

також було забезпечено роботу мобільних та дистанційних консультаційних 
пунктів в управліннях праці та соціального захисту населення, управліннях 
пенсійного фонду, відділеннях Укрпошти, судах, в сільських, міських та селищних 
радах, у службах пробації, центрах зайнятості та бібліотеках. 

  
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 

внутрішньо переміщених осіб був організований мобільний консультаційний 
пункт у Бобровицькому районному центрі соціальних служб для дітей, сім`ї та 
молоді Бобровицької районної державної адміністрації, де особам, що зверталися 

 



були надані правові консультації, роз’яснено порядок отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

  
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 

учасників бойових дій, зокрема учасників АТО забезпечено роботу дистанційного 
консультаційного пункту в Прилуцько-Варвинському об'єднаному міським 
військовим комісаріатом та Срібнянському об'єднаному міському військовому 
комісаріаті,Борзнянському військовому комісаріаті, Ніжинській спілці ветеранів 
АТО. 

 
Постійно проводиться «вуличне» інформування громадян щодо 

функціонування Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та бюро правової допомоги, роз’яснюється поняття безоплатної 
вторинної правової допомоги, суб’єкти права на безоплатну вторинну правову 
допомогу, порядок подання та порядок розгляду звернень про надання такої 
допомоги. 

 
  
Завдання 1.5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД 
  

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 висококваліфікованих спеціалістів права. 

  

Так, протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з 
адвокатами,  що надають правову допомогу у межах територіальності 
Ніжинського місцевого центру з надання БВПД :  

18.01.2019р. - Нечай В.І., Бойчук В.М.; 07.02.2019р.- Ващенко М.О. та Яременко 
М.М.; 15.03.2019р.- Биковець В.В., Котенок А.П.;18.04.2019 р. -  Ващенко М.О., 
Бойчук В.М.; 13.05.2019р.- Котенок А.П., Биковець В.В. та Нечай В.І.; 24.06.2019р 
- Самойленко М.Д., Нечай В.І.; 23липня 2019 року - Самойленко М.Д. та Ткаченко 
Н.М.; 20 серпня 2019 року - Котенок А.П., Ващенко М.О.; 24 вересня 2019 року – 
Ващенко М.О. та Самойленко М.Д.; 21 жовтня 2019 року–Ващенко М.О. та 

 



Котенок А.П.; 29 листопада 2019 року - Котенок А.П., Бойчук В.М.; 17 грудня 
2019 року –Ващенко М.О. та Самойленко М.Д. 

 Під час спілкування обговорені наступні питання: 

-    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. 

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

Одним із завдань центру є здійснення інтерв’ювання клієнтів місцевого 
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 
відмовляються від проходження опитування), лише п’ять з них згодилися на 
опитування. Основним недоліком, на який вказали клієнти – це велика зайнятість 
адвокатів, залучення більшої кількості адвокатів для надання безоплатної 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 інформації щодо кращих практик захисту та типових 
звернень громадян  щомісяця, до 5 числа (04.02.2019, 05.03.2019, 08.04.2019, 
07.05.2019, 05.06.2019, 03.07.2019, 05.08.2019, 05.09.2019, 04.10.2019,05.11.2019, 
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 вторинну правову допомогу, приклади кращих практик 
адвокатської діяльності та типових звернень громадян на основі аналізу звітності 
адвокатів.       

 



 Протягом звітного періоду до Регіонального центру повідомлялося про 12 
позитивних практики захисту у цивільних та кримінальних провадженнях.  

Так, адвокатом Ващенко М.О. було складено касаційну скаргу  на рішення 
міськрайонного  суду та Постанову Апеляційного суду в інтересах клієнта центру 
в частині відмови в задоволенні заяви про призначення опікуном малолітніх дітей 
скасована, та ухвалене нове рішення. Заява клієнта центру задоволена. Крім 
того,адвокатом Ващенко М.О. був складений відзив на Ухвалу суду першої 
інстанції за позовною заявою про відшкодування шкоди в інтересах 
неповнолітнього відповідно до ст.. 178 КПК України, статті 303, 306 КПК 
України. Рішенням суду позов в інтересах позивача було задоволено частково. 

Адвокатом Биковцем В.В.  складено позовну заяву про скасування постанов 
щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Позов клієнта 
Центру задоволений. Рішенням Борзнянського районного суду відповідні 
постанови скасовані та закрите провадження у адміністративних провадженнях.  
Також, адвокатом Самойленком М.Д.  складений позов про стягнення 
матеріальної та моральної шкоди на користь клієнта Центру, завданої 
неповнолітніми особами. Рішенням Ніжинського міськрайонного суду на підставі 
ст.. ст.. 23, 1178, 1181 Цивільного кодексу України позов задоволено частково. 

Так, адвокатом Биковцем В.В.  складено позовну заяву про позбавлення 
батьківських прав. Позов клієнта Центру задоволений. Рішенням Борзнянського 
районного суду відповідача позбавлено батьківських прав та стягнуто аліменти на 
користь дитини .  Також, адвокатом Нечайом В.І.  складений позов про 
позбавлення батьківських прав. Талалаївський районний суд задовольнив позовні 
вимоги повністю. Адвокат      Котенок А.П. склав позов до суду, щодо стягнення 
матеріальної та моральної шкоди на користь клієнта.Ніжинський міськрайонний 
суд задовольнив позовні вимоги частково. Стягнення матеріальної шкоди 
задоволено повністю, моральну шкоду за рішенням суду стягнуто частково. 

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. матеріальної шкоди та 20000 грн. моральної 
шкоди.  Адвокатом Нечайом В.І.  складений позов в якому просив стягнути на 
користь клієнта матеріальну та моральну шкоду з особи, що здійснила 
кримінальне правопорушення. Талалаївський районний 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 правопорушення.Талалаївський районний суд задовільнив 
позовні вимоги повністю. З відповідача стягнуто 1016 грн. майнової шкоди та 
3000 грн. моральної шкоди. 

Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у спадкових та земельних 
спорах, трудових, спадкових, сімейних спорах, справах окремого провадження. 
справах, що розглядаються в порядку загального провадження 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 
допомоги організовано надання правової допомоги 20 особам, а саме: 

· Лебеденко Галина Іванівна та 
Лебеденко Іван Давидович (м.Бахмач) 
отримали консультації стосовно 
можливості голосувати на дому; 

· Музиченько Раїса Іванівна – 
роз’яснення норм законодавства щодо 
порядку збільшення коефіцієнту при 
розрахунку орендної плати за пай; 

·  Джевага Микола Іванович та 
Джевага Олена Леонідівна (м.Прилуки)- питання стосувалися, щодо визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим приміщення (житлове) та 
оскарження заборгованості за газопостачання; 

· Овчаренко Валентина Володимирівна (м.Прилуки) – надано консультацію 
стосовно отримання субсидії на неопалювальний період. 

 



· Марченко Галина Іванівна (м.Бахмачський р-н ) отримала консультацію 
стосовно  складання заповіту та подальшого оформлення спадщини; 

·  Редькіна Тамара Прокопівна (Бобровицький р-н) – консультація,  щодо 
перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами; 

· Прищепа Ніна Павлівна (Носівське бюро)- консультація з питань 
оформлення спадщини; 

                

- Вороніна Ольга Василівна, 
інвалід 1 гр по зору  (м.Прилуки) – надана 
консультація та складена заява до органу 
місцевого самоврядування; 

·  Вороніна Ольга Василівна, інвалід 1 
гр по зору  (м.Прилуки) –отримала 
консультацію, щодо строків вступу  та 
оформлення спадщини; 

· Шкаруба Світлана Іванівна (м.Ніжин) 
– надано консультацію стосовно оскарження заочного рішення суду; 

·   Табаченко Наталія Тимофіївна , інвалід 2 групи (Ніжинський р-н) – надано 
консультації з приводу невиплати(втрати) грошової компенсації (монетизації) 
субсидії та оскарження неправомірних дій працівників УПСЗН та прийнято 3 
звернення про надання БВПД; 

·  Шкаруба Світлана Іванівна (м.Ніжин)- прийнято звернення про надання 
БВПД 

· Нестеренко ТетянаІванівна(м.Бахмач) отримала консультацію стосовно  
складання заповіту , подальшого оформлення спадщини та пенсійному праву; 

· Леміш Григорій Юхимович (м.Бахмач) – консультація з питань 
спадкування та приватизації земельної ділянки під спадковим майном (будинком) 
; 

· Данько Ольга Петрівна (.Бахмачський р-н ))- консультація з питань 
трудового права; 

· Рохля Євгенія Володимирівна (м.Ічня ) – наданна консультація та прийнято 
зверення на вторинну правову допомогу; 

 



·  Дедова Любов Іванівна  (м.Ніжин) –отримала консультацію, щодо зняття 
арешту з пенсійного рахунку в межах виконавчого провадження; 

· Кресан   Станіслав Ростиславович (м.Ніжин) – надано консультацію щодо 
строків вступу в спадщину   та порядку  її оформлення ;  незаконного поміщення 
особи в психіатричну лікарню; 

·  Легур Михайло Сергійович ( м. Ніжин) надано консультацію стосовно 
виконання рішення суду, а саме працедури примусового виселення особи та 
надана консультація, щодо визнання іншого члена родини  таким, що втратив 

право користування житловим приміщенням 
внаслідок тривалого не проживання; 

 

Кислицька  Валентина Іванівна з с. Обмачів 
Бахмачського району звернулася за адресною 
допомогою з спадкового права; 

·        Черкасова Надія Никифорівна є 
внутрішньоперміщеною особою, яка зараз 
проживає у  м. Бахмач. ЇЇ питання стосувалося 
оформлення пенсії за місцем тимчасового 

проживання, як буде зарахований пільговий стаж роботи на 
непідконтрольній території та ін.. 

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

·        Ковальчук Василь Васильович житель Бахмачського р-ну отримав адресну 
допомогу щодо аліментів; 

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

·        Чижова Лариса Володимирівна з селища Ладан Прилуцького району двічі 
зверталася по адресну допомогу з питань щодо оформлення спадкових прав, 
оскарження рішення про відмову нарахування субсидії, соціального 
забезпечення інвалідів; 

·        Ковальчук Сергій Васильович с. Зеленівка Бахмачського р-ну отримав 
консультацію з сімейного права. 

 

 



 

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

  
З метою визначення правових потреб територіальних громад, органів 

територіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ 
та формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського 
місцевого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення 
правових питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової 
допомоги за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року. За результатами аналізу 
звернень громадян 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 мереж 
системи БПД. 

 

Заходи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 

 

Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових питань 
адвокатів та працівників центрів щодо їх вдосконалення та покращення їх 
роботи 

  

 



 
7 лютого 2019 року відбувся тренінг з питань виборчого права для 

працівників Регіонального центру та Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Захід провів начальник відділу адміністрування державного реєстру 
виборців Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій Білоокий. 
 

Проведення заходів з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення 
кваліфікації (навчання, дистанційне онлайн навчання, семінари, тренінги) 
для персоналу центрів, адвокатів та партнерських інституції. 

15 лютого 2019 року  у Чернігові працівники системи безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області, адвокати та судді розглядали як саме 
відбувається захист прав людини при виконанні рішення про примусове 
повернення та видворення. 

Такі питання стали на порядку денному під час семінару – практикуму на 
тему: «Примусове повернення та видворення шукачів захисту: особливості 
національного та міжнародного законодавства, практичні аспекти». 

 



 
19 березня 2019 року у м.Чернігів представники системи безоплатної 

вторинної правової допомоги взяли участь у тренінгу Чернігівського 
громадського комітету захисту прав людини на тему: «Запобігання та 
протидія домашньому насильству. Виявлення та перенаправлення осіб, які 
постраждали від домашнього насильства». 

10-11 травня 2019 року директор 
Регіонального центру Ірина Протченко та заступник директора Олеся Пирковська 
взяли участь у розробці ознайомчого курсу «Правнича допомога в Україні» для 
слухачів Національної школи суддів України. 

Розроблений тренінг включив такі теми, як цінності системи БПД, її функції та 
структура; особливості адвокатської діяльності, стандарти якості надання БПД, 

 



здійснення представництва інтересів суб'єктів права на БВПД в судах, принципи 
відновного правосуддя. 

16 травня 2019 року в культурно-діловому центрі "Світогляд"  міста Чернігова 
пройшов форум «Безпечна та мирна 
школа» на якому були презентовані 
успішні практики попередження 
конфліктів та агресивної поведінки 
дітей в шкільному середовищі. 
Представники Регіонального центру 
взяли участь у заході та ознайомились 
з новітніми методиками зі створення 
безпечного середовища для розвитку 
підлітків. 

 

 

 

Як краще донести людям інформацію про систему безоплатної правової 
допомоги? 

Над цим питанням два дні, 20 та 21 травня 
2019 року, працювали комунікатори та 
інтегратори регіональних і місцевих центрів 
з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Результат – спільне визначення 
стратегічних рамок роботи та напрацьовані 
пріоритети інформаційних кампаній, які 
проводитиме система БПД цього року. Захід 
відбувся за підтримки українсько-
канадського проекту «Доступна та якісна 

правова допомога в Україні». 

 

 

 

 

 



Під час тренінгу, що проходив 13-14 серпня 2019 року, заступник директора Олеся 
Пирковська вчилась розуміти конфлікт та його цінність для розвитку організації, 
виявляти конфлікт, керувати конфліктами та задовольняти інтереси 
конфліктуючих сторін. 

 

 

 
10-12 вересня 2019 року взято участь у Київській міжнародній конференції з 
безоплатної правової допомоги. На конференції розглядались актуальні питання 
створення ефективних моделей управління для посилення незалежності та 
сталості систем безоплатної правової допомоги, системного підходу до 
забезпечення доступності та якості правової допомоги, забезпечення якості 
безоплатної правової допомоги, впровадження інновацій, залучення громад та 
посилення правової спроможності, прийняття рішень на основі аналізу даних: 
удосконалення доступу до правової допомоги. 

 

 



07 листопада 2019 року організовано та  
проведено Регіональним центром за 
підтримки   партнерської організації 
Чернігівський громадський комітет захисту 
прав людини тренінг на тему «Виявлення та 
протидія торгівлі людьми, правовий 
супровід жертв, забезпечення компенсації». 
В ході тренінгу учасники поглибили свої 

знання про протидію торгівлі людьми, навчились визначати осіб, що можуть бути 
потерпілими від торгівлі людьми, але через страх чи інші особисті причини 
бояться говорити про це. Було обговорено подальші кроки, які необхідно зробити 
після того, як жертву торгівлі людьми було ідентифіковано, до яких установ та 
організацій варто звернутись для подальшого супроводу жертви на етапі 
реабілітації. 

07 листопада 2019 року начальник відділу 
організаційної роботи, юридичного 
забезпечення та розвитку інфраструктури 
Ірина Бондаренко провела робочу зустріч з 
метою підвищення кваліфікації працівника, 
відповідального за ведення кадрової роботи 
Ніжинського місцевого центру з надання 
БВПД. Перевірено ведення обліку персоналу 
та кадрове діловодство, а саме: поточний 
облік працівників за фахом та посадами; 
оформлення прийняття на роботу, 

переведення, переміщення, звільнення працівників відповідно до законодавства 
про працю; оформлення, ведення та зберігання особових карток П-2, особових 
справ працівників, трудових книжок тощо. 

 

Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку 
для наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid».                                                                

З метою обміном досвідом та формування кращих практик консультування 
клієнтів системи БПД, заступником директора центру Олесею Пирковською 
складено та розміщено правові консультацій на теми: 

 



1)   Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення  

2)   Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого 

Наповненні консультації оновлюються через довідково-інформаційну платформу 
правових консультацій «WikiLegaLAid». 
 

Заходи Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 
та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи БПД 
       Чернігівським МЦ підготовлені консультації до довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» для подальшого розміщення в 
довідково-інформаційній платформі з питань: 

1.Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного 
кадастру 

2. Визнання договору довічного утримання недійсним 
3. Правила обміну жилих приміщень 
4. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення 
5.Права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Постійно здійснюється моніторинг працівниками Чернігівського МЦ з 

розміщених правових консультацій з питань: 
 -здійснення торгівлі з лотка на території ринку; 
- правила паркування транспортних засобів; 
- право на пільговий проїзд в громадському; 
- особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

- договір перевезення пасажира та багажу; 
- порядок виїзду дитини за кордон; 
- права внутрішньо-переміщеної особи та її обов’язки, - постійно 

підтримується в актуальному стані. 
 

Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 

 



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

 
Протягом кварталу проведено ряд заходів з метою розвитку компетенцій, 

навиків та підвищення кваліфікації для працівників центру та бюро: 
 26 січня 2018 року участь у школі-тренінг для учасників АТО та членів їх 

сімей, волонтерів, громадських активістів на тему «Основні аспекти подолання 
юридичних та психологічних проблем учасників АТО на рівні громади». 

 
13 лютого 2018 року участь у тренінгах на тему «Вирішення актуальних 

правових проблем вразливих верств населення в місцевих громадах» та 
«Стандарти якості надання БВПД у цивільному, адміністративному процесах та 
представництва у кримінальному процесі».   

15 лютого 2018 року директор Менського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Анатолій Єрмоленко провів навчання 
для працівників Центру та Бюро на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів». 

 



 
23 березня працівник Менського МЦ з надання БВПД взяла участь у 

навчанні  щодо коректного планування та звітування у роботі. 
 

Завдання 2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid» 

 Працівниками Менського місцевого центру складені та розміщені правові 
консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 

- Особливості укладення договорів банківського вкладу (в тому числі 
відшкодування коштів за вкладом  у випадку ліквідації банків). 

- Порядок і черговість відшкодування коштів за вкладами Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб. 

- Порядок видачі посвідчення учасника бойових дій. 
- Організація проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними. 
- Виділення земельної ділянки учаснику антитерористичної операцій. 
- Вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної 

дієздатності 
- Запобігання та протидія домашньому насильству. 

Крім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, 
редагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених 
місцевим центром правових консультацій. 

 
 
 

 

 



 
Заходи Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 
Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 

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

  
З метою розвитку людських ресурсів, а також підвищення рівня кваліфікації  

компетенцій, навиків щодо виконання функції представництва в суді, проводяться 
навчання працівників, а саме, 5 заходів: 15 січня 2019 р., 23 січня 2019 року, 01 
січня 2019 року було проведені онлайн- навчання для працівників місцевого 
центру та відділів бюро за допомогою скайп-зв’язку. Метою заходів було 
покращення якості надання послуг, підвищення кваліфікації працівників для 
виконання функції представництва. Під час навчання  працівники бюро  
обговорили  проблемні питання, які виникають під час виконання функції  
представництва: порядок складання позовних заяв, типові помилки при складанні 
процесуальних документів, ведення поточної документації.  

Окрім того, 24.05.2019 відбулося навчання працівників МЦ щодо 
можливостей процедури прийняття документів через фронт-офіс у сфері 
реєстрації громадських формувань. 

13.06.2019 року з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення 
кваліфікації  для виконання функції представництва в суді , а також підвищення  
кваліфікації  з питань ідентифікації звернень клієнтів, зокрема , в частині їх 
віднесення до відповідних категорій за галузями права , а також коректного та 
повного внесення відомостей до КІАС,  проведено навчання для працівників 
місцевого центру та відділів бюро у приміщенні Ніжинського МЦ з надання 
БВПД. 

 

11.09.2019 р.  приміщенні Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
відбулася оперативна нарада за участю працівників центру та бюро правової 
допомоги  щодо посилення контролю за неухильним дотриманням Порядку 
надання безоплатної правової допомоги працівниками місцевих центрів з надання 
БВПД затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової 
допомоги від 28 січня 2019 року №2. 

 



 

26.09.2019 р. з метою проведення навчання для розвитку компетенцій, 
навиків персоналу, підвищення кваліфікації та вирішення нагальних питань, у  
приміщенні Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  відбулася нарада за 
участю працівників центру та керівників бюро правової допомоги щодо 
необхідності дотримання наказу Координаційного центру з надання безоплатної 
правової допомоги від 29.03.2019 року №40 щодо затвердження Правил етичної 
поведінки працівників системи надання безоплатної правової допомоги. 

 

 
30-31.10.2019 року начальник  відділу організації надання безоплатної 

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

  

 



12.10.2019 року з метою поширення позитивного досвіду реалізації місцевих 
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 
позитивного досвіду реалізації місцевих 
програм розвитку правової допомоги у м. 
Ніжині відбулася зустріч  із обміну досвідом  
працівників  Ніжинського та Охтирського 
місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

  

  
 

 
Завдання 2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 
 

 Працівниками Ніжинського місцевого центру складені та розміщені правові 
консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 

- Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну 
модель та промисловий зразок; 

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

процес або їх роз'єднання 

 



 Також протягом кварталу, було внесено редагування у 45 статей 
розміщених на платформі. Переважна більшість, яких застосовувалися 
цивільного законодавства. 

Крім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, 
редагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених 
місцевим центром правових консультацій. 

  
 
[1.3.] Децентралізація  системи БПД. 
 

Заходи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 

 
Здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку взаємодії 
Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу. 
 

З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 
взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період 
була сформована мережа на 2019 рік розпорядників бюджетних коштів 
Регіонального центру та підпорядкованих місцевих центрів за програмами 
фінансування. 

Регіональним центром були надані Координаційному центру на 
затвердження   кошториси, плани асигнувань та штатний  розпис з розрахунками 
потреби в коштах на 2019 рік. 

Вищезазначені фінансові документи місцевих центрів на 2019 рік  були 
затверджені Регіональним центром. 

  Регіональному центру з Місцевих центрів надаються пропозиції щодо 
необхідності внесення змін по перерозподілу кошторисних призначень шляхом їх 
наближення з метою виконання центрами завдань та повноважень, які 
направляються РЦ на погодження розпоряднику вищого рівня. 
 
      Здійснення необхідних заходів відповідно до Порядку оперативного 
планування та моніторингу діяльності 
 

Регіональним центром затверджено кошториси та плани асигнувань з 
розрахунками за видатками місцевих центрів; здійснено перевірку потреб у 

 



штатних одиницях з  метою забезпечення виконання заходів на 2019 рік; складено 
та надано пропозиції до  Координаційного центру з надання правової допомоги 
щодо внесення змін до кошторисів в межах затверджених сум в розрізі бюджетних 
програм. Проведено розподіли відкритих асигнувань за мережею в розрізі центрів, 
відповідальних за виконання заходів. 

За І квартал 2019 року здійснено виплату в сумі 443,600 тис. грн. адвокатам 
за надані послуги БВПД за звітний період  в повному обсязі від профінансованих. 
На використання товарів, робіт і послуг Центром було використано 19,00 тис. грн. 

За ІІ квартал 2019 року здійснено виплату адвокатам за надані послуги 
БВПД в сумі 3464,91 тис. грн.  в повному обсязі від профінансованих. 

За ІІІ квартал 2019 року здійснено виплату адвокатам за надані послуги 
БВПД в сумі 3464,91 тис. грн.  в повному обсязі від профінансованих. 

За IV квартал 2019 року здійснено виплату адвокатам за надані послуги 
БВПД в сумі 1893,4  тис. грн.  в повному обсязі від профінансованих. 

 

Повністю було погашено кредиторську заборгованість по оплаті послуг та 
відшкодуванню витрат адвокатів з надання БВПД в сумі 1493,7 тис. грн. На 
придбання товарів, робіт і послуг Центром було використано 212 тис. грн. 

Регіональним центром складена зведена бюджетна та фінансова звітність 
центрів по виконанню бюджету у звітному періоді, направлена через 
автоматизовану систему «Е-казна» та Координаційному центру з надання правової 
допомоги.  
 
 

Заходи Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
 
На заході були присутні радник Міністерства соціальної політики з питань 

внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області Надія Едієва, представник 
Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Наталія Кулікова, а 
також представники органів державної влади, місцевого самоврядування, 
громадських організацій та ЗМІ. 

16-17 лютого 2018 року в Освітньому Домі Прав Людини відбувся тренінг 
на тему: «Захист прав біженців та шукачів притулкправової допомоги Володимир 
Бобруйко взяв учать в оцінюванні робіт учасників ІІІ (обласного) етапу 

 



Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, що відбулася на баз20 січня 
2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної і Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 
Чернігівської міської ради. 

 
До перевірки та оцінювання були також залучені кращі вчителі , науковці та 

викладачі вищих навчальних закладів області, зокрема Чернігівського 
національного технологічного університету, Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, науково-педагогічні 
працівники, тощо. 

 
  23 січня 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги, в приміщенні Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги відбувся інформативний захід для учасників 
бойових дій. 

На заході були присутні директор Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко, адвокат 
Вадим Акуленко, який співпрацює з Центром, а також учасники бойових дій. 
Детальніше обговорили алгоритм дій щодо грошової компенсації за не отримане 
речове майно і незаконне притягнення 

26 січня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
БВПД Володимир Бобруйко взяв участь в обговоренні підсумків роботи за 2017 

 



рік та напрямків діяльності Чернігівського центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів на 2018 рік. 

 
 15 лютого 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко прийняв участь в 
обговоренні «круглого столу». 

Темою для обговорення була «Стан дотримання прав внутрішньо 
переміщених осіб».у в Україні». 

 
23 лютого 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко взяв участь у 
дискусійній платформі до Дня боротьби за права жінок та міжнародний мир 
«Права жінок: український політико-правовий контент!». 

 
15 березня 2018 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко взяв участь у 
«круглому столі» із соціальними партнерами на тему: «Взаємодія центру 
зайнятості з соціальними партнерами щодо організації надання допоміжних і 
підтримуючих зайнятість послуг вразливим на ринку праці групам населення, в 
тому числі особам з інвалідністю». 

 



 
 

В період з 20 серпня по 25 серпня 2018 року директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко приймав участь у засіданні робочої групи з розроблення проекту 
Регламенту центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке 
проходило в м. Київ, Пуща-Водиця, вул. М. Юнкерова, 20.  

 
Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 
 

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

  
З метою здійснення всіх необхідних 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 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 607856,55 
грн.,  придбання матеріалів не проводилось. 

 
 
Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
  
З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової 

допомоги силами центрального офісу МЦ  29.03.2018 р., начальник відділу 
підтримки та розвитку інфраструктури Грищенко Григорій Григорович та 
начальник відділу представництва Драгун Роман Григорович відвідали Сосницьке 
бюро правової допомоги. 

Метою проведення моніторингу діяльності відділу «Сосницьке бюро 
правової допомоги» є оцінка діяльності бюро: правильність ведення 

 



інформаційної документації, номенклатури, оформлення документів, дотримання 
правил пожежної безпеки, охорони праці та перевірка наявності матеріально-
технічної бази відповідно до проведеної щорічної інвентаризації в 2017 році. 

 
 

Заходи Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами 

БПД, прийняття управлінських рішень 
  
З метою здійснення всіх необхідних 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 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 5475502,57 
грн.придбано матеріалів на суму 65394,28 грн. 

З звітному періоді отримані та використані кошти на виконання програми 
надання БПД населенню Талалаївської ОТГ в суму 1500,0 грн. 

 
  
Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
  
З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової 

допомоги силами центрального офісу Ніжинського МЦ, а також для аналізу 
діяльності бюро щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги 
населенню, правильність ведення інформаційної документації, номенклатури, 
оформлення документів, дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці та 
перевірка наявності матеріально-технічної бази відповідно до проведеної щорічної 
інвентаризації,  проведено 3 виїзди : 

09.04.2019р.  відділ “Бобровицьке бюро правової допомоги”; 13.05.2019р. 
відділ “Носівське бюро правової допомоги”; 14.05.2019р. відділ “Талалаївське 
бюро правової допомоги”.  

Виявлені в ході перевірки недоліки було усунуто працівниками бюро у 
встановлений строк, який було зазначено в довідці щодо перевірки. 

На виконання наказу Координаційного центру з надання правової допомоги 
від 28.10.2019 року № 672-аг «Про проведення інвентаризацій у 2019 році», а 
також з метою забезпечення  достовірності даних бухгалтерського обліку та 

 



фінансової звітності, у Ніжинському місцевому центрі з надання БВПД протягом 
грудня місяця проведена інвентаризація активів і зобов’язань. 

 

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

 

Заходи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 

 

Здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпечення та 
планування 

  

З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 
забезпечення 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 інших нормативно – правових актів. 

Протягом   звітного періоду  було складено розрахунок потреби в коштах 
за кодами економічної класифікації видатків на 2019 рік по Регіональному центру 
та зведений з місцевими центрами. 

Складено штатний розпис на 2019 рік по РЦ та МЦ . 

Щомісячно проводиться розподіл коштів  по мірі їх надходження на РЦ та 
МЦ. 

Здійснено планування та оприлюднено на веб-сайті План допорогових 
закупівель товарів, робіт та послуг. 

Протягом 2019 року закупівля нових технічних засобів не проводилась. 

Щомісячно готуються статистичні таблиці щодо результатів надання 
БВПД, які використовуються для підготовки інформаційних довідок, аналітичних 
таблиць навантаження адвокатів, підготовки графіків чергувань адвокатів та ін. 
Таблиці та довідки щомісячно оприлюднюються на веб-сайті Регіонального 
центру для ознайомлення. 

 



 За звітній період було підготовлено та розміщено 130 статей на веб-сайті 
Центру.                                                                                          

  

             

  

Заходи Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

  
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

забезпечення 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» та інших 
нормативно-правових актів. 

Також, протягом звітного періоду в установлені строки здійснювались збір, 
аналіз та узагальнення інформації (подання та висвітлення звітності), підготовка 
аналітичної довідки за результатами діяльності. 

 
Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 
 

З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 
забезпечення 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 інших нормативно – правових актів.  

 
 

 
Заходи Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 
 
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

забезпечення 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 інших нормативно – правових актів.  

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 
 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 грудня 2019 року регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області було видано 1756 доручень 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
• 12 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 401 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
• 813 – для здійснення захисту за призначенням;  
• 79 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
• 91 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  
• 4 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
• 224 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК; 
• 132 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  

 
Діаграма 1. Кількість виданих доручень поквартально за 2019 рік  

у порівнянні з аналогічними періодами минулого року. 
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Діаграма 2. Розподіл осіб за категоріями питань за 2019 рік  
з наростаючим підсумком.  

 
Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративні 
затримання 

1% 

затримання осіб за 
підозрою у 

вчиненні злочину 
та / або стосовно 

яких обрано 
запобіжний захід у 
вигляді тримання 

під вартою 
23% 

захист за 
призначенням 

46% 

окремі 
процесуальні дії 

4% 

примусові заходи 
медичного 
характеру 

5% 

процедури, 
пов’язані з 

видачею особи 
(екстрадицією) 

0% 

виконання вироків 
відповідно до 
статті 537 КПК 

13% 

засуджені до 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні 
військовослужбов

ців або 
обмеження волі 

8% 

№ 
з/п Категорії осіб 

Кількість виданих доручень 

І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 
Разом 
за 2019 

рік 
1 Особам, до яких застосовано 

адміністративне затримання 2 3 2 5 12 
2 Особам, до яких застосовано 

адміністративний арешт 0 0 0 0 0 
3 Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 

злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою 

99 95 107 100 401 

4 Для здійснення захисту за призначенням 201 202 214 196 813 
5 Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

18 23 18 20 79 

6 У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

21 24 21 25 91 

7 У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 1 2 0 1 4 

8 У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК 

51 64 66 43 224 

9 Особам, засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

43 30 27 32 132 

10 Разом за всіма категоріями осіб 436 443 455 422 1756 



З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж 
січня – грудня 2019 року: 

• здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 72 судових засіданнях у 
кримінальних провадженнях; 

• проведено 16 бесід з клієнтами; 
  



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 
 
За період з 1 січня по 31 грудня 2019 року місцевими центрами з надання 

БВПД в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх структурними 
підрозділами, було зареєстровано 26100 звернення клієнтів, 24316 особам було 
надано правову консультацію, 1783 написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
рішення про надання БВПД по 1766 зверненням та надано 555 доручень 
адвокатам та 1255 штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів). По 28 письмовим зверненням було 
надано відмову у наданні БВПД. 

Діаграма 3. Кількість опрацьованих звернень клієнтів  
за січень – грудень 2019 року з наростаючим підсумком  

у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

 
Діаграма 4. Розподіл розглянутих звернень клієнтів за січень – грудень 2019 року  

з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 
 

 
Поквартальну інформацію щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в 

розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

4035 
7403 

10634 

14352 

6670 

13837 

19921 

26100 

2018

2019

Менський 
МЦ 
29% 

Ніжинський 
МЦ 
44% 

Чернігівський 
МЦ 
27% 



Таблиця 2. Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за звітний період 
наростаючим підсумком. 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним 
юристам 

Кількість 
перена-

правлень до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 Менський МЦ 7679 7229 449 444 207/237 1 

2 Ніжинський МЦ 11392 10665 727 703 123/587 0 

3 Чернігівський МЦ 7029 6422 607 619 225/431 0 

 Разом: 26100 24316 1783 1766 555/1255 1 

 

 
Протягом січня – грудня 2019 року клієнти місцевих центрів та бюро 

правової допомоги частіше зверталися з наступних питань: сімейного 4355 
(16,7%), іншого цивільного права 3696 (14,2%), спадкового 3439 (13,2%), з питань 
соціального забезпечення 2758 (10,6%), житлового 2795 (10,7%), земельного 1981 
(7,6%), трудового 1284 (4,9%),договірного 830 (3,2%), з питань виконання 
судових рішень 999 (3,8%), адміністративного 1008 (3,9%),  з інших питань 2842 
(10,9%) та з неправових питань 113 (0,4%) від загальної кількості. 
  

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за 
2019 рік 

1 Менський МЦ  1950 1951 1847 1931 7679 

2 Ніжинський МЦ 3310 3310 2369 2403 11392 

3 Чернігівський МЦ 1410 1906 1868 1845 7029 

 Разом за всіма місцевими центрами 6670 7167 6084 6179 26100 



Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань. 

 

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень 
клієнтів за предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 
Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал  ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом  
за 2019 рік 

1 соціальне забезпечення 822 654 670 612 2758 

2 житлового права 733 666 717 679 2795 

3 сімейного права 1179 1339 1003 834 4355 

4 спадкового права 823 929 811 876 3439 

5 земельного права 478 541 416 546 1981 

6 договірного права 243 259 219 109 830 

7 трудового права 313 363 295 313 1284 

8 адміністративного права 166 234 304 304 1008 

9 іншого цивільного права 973 1063 754 906 3696 

10 виконання судових рішень 223 241 254 281 999 

11 інші питання 665 843 630 704 2842 

12 неправове питання 52 35 11 15 113 

Разом: 6670 7167 6084 6179 26100 

соціальне 
забезпечення 

10,6% житлове право 
10,7% 

сімейне право 
16,7% 

спадкове право 
13,2% 

земельне право 
7,6% 

договірне право 
3,2% 

трудове право 
4,9% 

адміністративне 
право 
3,9% 

інше цивільне 
право 
14,2% 

виконання судових 
рішень 

3,8% інші питання 
10,9% 

неправові питання 
0,4% 



Загалом до місцевих центрів протягом січня – грудня 2019 року звернулося 
12836 нових клієнтів, які раніше не зверталися за отриманням БВПД. З них 5251 
чоловіків та 7585 жінок. 

 

Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю (для осіб, що звернулися вперше) 

 

 
 
За віковою ознакою клієнти розподілилися наступним чином: особи віком до 

18 років — 63 (0,5%), від 18 до 35 років включно — 2959 (23,0%), від 35 до 60 
років включно — 6260 (48,8%), понад 60 років — 3554 (27,7%). 

 

Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком (для осіб, що звернулися вперше) 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду  

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 
1061 (61,7%), інвалідам 266 (15,5%), особам, на яких поширюється дія Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 261 (15,2%), 
особам, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту” 57 (3,3%), іншим категоріям 
76 (4,4%).  

Чоловіки 
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27,7% 



Діаграма 8. Розподіл клієнтів за категорією осіб (яким було надано БВПД) 

 
 
Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги 

протягом січня – вересня було: 
• здійснено 547 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено 

діяльність 120 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги; 

• загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультації та 
роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 
дистанційних консультаційних пунктів склала 4256 осіб, в тому числі 1953 
осіб звернулась за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 2303 осіб звернулась до дистанційних 
пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 213 органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, 
юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

• розміщено у ЗМІ 717 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• проведено 1769 правопросвітницьких заходів; 

• 825 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту 

 
Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі 
місцевих центрів дивись у таблицях 5-9. 
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Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості органів місцевого самоврядування, яким надано 
методичну допомогу, та кількості установ - провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань 
надання БВПД 

 

 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих 
дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що 

скористалися їх послугами 
І 

 квартал 
ІІ 

 квартал 
ІІІ 

квартал 
ІV 

квартал 
Разом  

за 2019 рік 

1 Менський МЦ  47/193 100/490 67/324 92/414 306/1421 

2 Ніжинський МЦ 80/267 97/485 108/408 97/561 382/1721 

3 Чернігівський МЦ 68/258 80/324 74/272 73/260 295/1114 

6 Разом за всіма 
місцевими центрами 195/718 277/1299 149/1004 262/1235 983/4256 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та установ - 
провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом  
за 2019 рік 

1 Менський МЦ  33 30 24 25 112 

2 Ніжинський МЦ 11 12 12 14 49 

3 Чернігівський МЦ 13 19 10 10 52 

6 Разом по регіону: 57 61 46 49 213 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом  
за 2019 рік 

1 Менський МЦ  139 90 79 63 371 

2 Ніжинський МЦ 31 37 28 32 128 

3 Чернігівський МЦ 56 57 62 43 218 

4 РЦ 1 1 36 16 54 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 227 185 205 154 771 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту 

  

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом  
за 2019 рік 

1 Менський МЦ  219 182 207 227 835 

2 Ніжинський МЦ 115 143 119 120 497 

3 Чернігівський МЦ 77 81 146 133 437 

4 РЦ 32 11 57 20 120 

 Разом за всіма МЦ та РЦ 443 417 529 500 1889 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом  
за 2019 рік 

1 Менський МЦ  44 55 55 46 200 

2 Ніжинський МЦ 51 47 44 59 201 

3 Чернігівський МЦ 67 143 103 111 424 

 Разом за всіма МЦ 162 245 202 216 825 



Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

 
За 2019 рік центри з надання БВПД у Чернігівській області були фактично 

профінансовані на 11895,5 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603020 
«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 
допомоги», що становить 97,6 % від передбачених кошторисом видатків на даний 
період, та на 9152,3 тис. грн за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата 
послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % 
від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

 
Діаграма 9. Співвідношення фактичного фінансування видатків за двома бюджетними 

програмами за звітний період по регіону до фінансування за аналогічний період  
минулого року (в тис. грн.). 

 

 
 
За 2019 рік касові видатки на оплату послуг адвокатам за надання БВПД 

становили 9152,3 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань станом 
на кінець 2019 року становив 9152,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед 
адвокатами на кінець звітного періоду відсутня. 
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Діаграма 10. Співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів за поточний рік з 
наростаючим підсумком в порівнянні з касовими видатками за минулий рік. 

 
 
Діаграма 11. Співвідношення касових видатків на оплату послуг адвокатів та зареєстрованих 

фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з наростаючим підсумком  
до річного кошторису на звітний рік. 

 
 

 
Так, за 2019 рік касові видатки на оплату послуг адвокатів по дорученням 

по кримінальним провадженням становили 7390,8 тис. грн (що становить 81 % від 
загальних касових видатків по даній бюджетній програмі), а по дорученням по 
цивільно-адміністративним справам – 1761,5 тис. грн. (19 % відповідно). 
 Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним та цивільно-адміністративним 
справам відображена в Таблиці 12. 
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Таблиця 12. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

 

 
 

№ 
з/п Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІIІ 
квартал 

ІV 
квартал 

Разом  
за 2019 

рік 

1 Захист за призначенням 263,64 1790,45 1246,01 1190,9 4491,0 

2 Залучення до окремої 
процесуальної дії 

4,2 15,5 13,6 9,3 42,6 

3 Адміністративне затримання / 
адміністративний арешт 

1,4 1,5 1,6 2,9 7,4 

4 Кримінальне затримання / 
тримання під вартою 

117,45 983,25 643,4 517,9 2262,0 

5 Цивільні/адміністративні справи 
(особам, зазначеним у пунктах 
1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", 
місцеві центри) 

- 994,2 419,6 347,7 1761,5 

 Засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців 
або обмеження волі 

22,5 96,3 45,2 44,7 208,7 

6 За ухвалою суду у кримінальних 
провадженнях щодо 
продовження, зміни або 
припинення застосування 
примусових заходів медичного 
характеру у процедурах, 
пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією), або у разі 
вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно 
до статті 537 КПКУ 

34,4 128,8 88,4 127,5 379,1 

7 Оплата послуг перекладачів, що 
залучалися під час надання 
БВПД 

- - - - - 

8 Разом  443,59 4010,0 2457,81 2240,9 9152,3 


	03 липня 2019 року  проведено тематичну зустріч з працівниками навчально-реабілітаційного центру під Комунального закладу «Березнянський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради  - спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово-відсталих діт...
	22 жовтня 2019 року - семінар на тему «Запобігання  нелегальній трудовій міграції, торгівлі  людьми, експлуатації дитячої праці», який відбувся на базі Корюківського районного центру зайнятості.
	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...
	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...
	10.08.2019р. надано методичні рекомендації працівникам Горбачівського старостинського округу Бобровицького району;
	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»;
	14.03.2019р. спільно із заступником начальника відділу з активної підтримки  безробітних  Прилуцького  міськрайонного центру зайнятості Тетяною Столітньою  із вихованцями закладу  проведена  бесіда  щодо обговорення питання амністії:  порядок застосув...
	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»;



