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ЗМІСТ: 
 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:  
 
[1.1.] Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги 

з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 
посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад.  

 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти 
та партнерських мереж системи безоплатної правової допомоги.  

 
[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової 

допомоги.  
 
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної 

системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги 
(КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій.  

 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту 
основних реформ, що проводяться Урядом України  
 

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: 
 

2 грудня 2019 року працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко та Данило Павлюк 
провели прийом громадян на базі Управління праці та 
соціального захисту населення Новозаводської районної 
у місті Чернігові ради. 

Відвідувачі Управління праці та соціального 
захисту населення Новозаводської районної у місті 
Чернігові ради також дізналися про систему безоплатної 
правової допомоги в цілому, спектр послуг, які можна 

отримати, звернувшись до Центру, підстав та порядку нарахування аліментів, 
правил виїзду з дитиною за кордон, порядку зняття з реєстрації місця 
проживання. Також громадяни ознайомились з загальнонаціональним 
правопросвітницьким проектом Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!», отримали флаєри системи безоплатної правової допомоги та буклети 
«Я МАЮ ПРАВО», «Відповідальне батьківство». 

 
Заступник начальника відділу Городнянського бюро 
правової допомоги Тетяна Костюкова 3 грудня 2019 року 
забезпечила роботу виїзного консультативного пункту 
доступу до безоплатної правової допомоги в управлінні 
соціального захисту населення Городнянської 
райдержадміністрації. 

В приміщенні були залишені інформаційні матеріали 
правового характеру системи безоплатної правової 
допомоги та буклети «Я Маю право», «Відповідальне 
батьківство». 

 
 
10 жовтня 2019 року заступник начальника Ріпкинського бюро правової 

допомоги Олександр Гаан провів черговий прийом громадян у приміщенні  



Управління соціального захисту населення 
Ріпкинської районної державної адміністрації. Такі 
дистанційні прийоми громадян проводяться 
працівниками бюро безоплатної правової допомоги 
щоквартально у рамках співпраці з управліннями 
соцзахисту.  

Цього разу представник бюро надавав фахові юридичні консультації з 
питань встановлення належності особі правовстановлюючих документів, 
порядку спадкування за законом та процедури приватизації земельних ділянок.  

Окрім того, відвідувачі управління соціального захисту населення 
отримали друковані матеріали з інформацією про бюро правової допомоги та 
були ознайомлені із загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я 
маю право!».  

 
17 грудня 2019 року у приміщенні Козелецької 

районної державної адміністрації, Служби у справах дітей 
та Управління соціального захисту населення Козелецької 
районної державної адміністрації відбувся прийом 
громадян. 

Заступник начальника відділу Козелецьке бюро 
правової допомоги Володимир Михед забезпечив роботу 
пунктів дистанційного доступу до безоплатної правової 
допомоги громадян. 

Було проведено робочі зустрічі з керівником апарату 
райдержадміністрації Наталією Пенською, начальником управління 
соціального захисту населення Козелецької районної державної адміністрації 
Валентиною Луговською, під час яких було обговорено питання поглиблення 
співпраці в сфері надання безоплатної правової допомоги громадянам та наявні 
здобутки цієї співпраці. 

 
* в управліннях Пенсійного фонду: 
 
20 листопада 2019 року заступник начальника 

відділу Славутицького бюро правової допомоги 
Наталія Новик провела прийом громадянв 
Славутицькому сервісному центрі Пенсійного фонду 
України у Київській області. 

Також громадяни ознайомились з 
загальнонаціональним правопросвітницьким проектом 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» метою якого є підвищення 
рівня правових знань українців та формування нової правової культури в 
суспільстві. 
По закінченні прийому, відвідувачі отримали флаєри системи безоплатної 
правової допомоги та буклети «Я МАЮ ПРАВО», та відповідні флаєри були 
розміщенні в куточку пенсіонера для відвідувачів. 



 
15 жовтня 2019 року очільник Ріпкинського бюро 

правової допомоги Олександр Гаан проводив прийом 
громадян та правопросвітницьке інформування з питань 
захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг на 
базі Ріпкинського відділу обслуговування 
громадян Головного управління Пенсійного фонду 
України в Чернігівській області 

 
Під час заходу Олександр Гаан роз'яснив присутнім 

норми чинного законодавства у сфері житлово-
комунальних послуг, механізм перевірки правильності нарахування тарифів за 
послуги з постачання теплової енергії та право на адресну безготівкову 
допомогу, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних 
послуг. По завершенню виступу всі відвідувачі отримали інформаційні буклети 
«Я маю право», «Безоплатна правова допомога» та «Чесна платіжка». 

 
 

26 грудня 2019 року працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко та Данило Павлюк 
провели прийом громадян на базі Чернігівського 
відділу № 2 Головного управління Пенсійного фонду 
України в Чернігівській області. 

Відвідувачі Чернігівського відділу № 2 
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області також 
дізналися про систему безоплатної правової допомоги в цілому, спектр послуг, 
які можна отримати, звернувшись до Центру, порядку зняття з реєстрації місця 

проживання, заміни сторони виконавчого провадження. 
Також громадяни отримали флаєри системи безоплатної 
правової допомоги. 

 
11 грудня 2019 року у приміщенні Козелецького 

відділу обслуговування громадян «Сервісний центр» 
Головного управління Пенсійного Фонду України в 
Чернігівській області відбувся прийом громадян. 

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права 
заступник начальника Козелецького бюро правової 
допомоги Володимир Михед провів робочу зустріч із 

працівниками відділу, під час якої роз’яснено право на отримання безоплатної 
правової допомоги, а також обговорено з присутніми питання поглиблення 
співпраці у сфері надання безоплатної правової допомоги громадянам. 

 
* в закладах Державної служби зайнятості: 



 
Про #ПраваЗахисників, доступ до безоплатної 
правової допомоги та процедуру виконавчого 
провадження говорили сьогодні фахівці 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
(Наталія Воронецька) та Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області (Людмила Олєйнікова) 
під час семінару для осіб, зареєстрованих у 
Чернігівському міському центрі зайнятості.  
 
У ході виступу Наталія Воронецька розповіла присутнім, які права та пільги 
мають учасники бойових, особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни 
та прирівняні до них особи, як їх можна захистити через систему безоплатної 
правової допомоги та з якими питаннями найчастіше звертаються зазначені 
категорії громадян і військовослужбовці. Надала інформаційні матеріали з 
покроковим роз’ясненням механізму реалізації таких прав, як право на 
безоплатну правову допомогу, на безоплатне отримання земельної ділянки, на 
безоплатне медичне забезпечення, на безкоштовний проїзд та на знижку на 
оплату житлово-комунальних послуг.  

 
 

22  листопада 2019 року  заступниця  
начальника відділу Городнянського бюро правової 
допомоги Тетяна Костюкова  провела семінар у  
Городнянській  районній  філії  Чернігівського 
обласного центру зайнятості для  осіб, які шукають 
роботу на тему «Запобігання та протидія 
домашнього насильства». 

Працівниця бюро  розповіла присутнім, що 
07.01.2018 року  набув чинності ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», яким визначено  поняття домашнього насильства  як діяння (дії 
або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного 
насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 
родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 
незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 
насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь. 

 
 
28 листопада 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 семінарські заняття для 



безробітних на теми «Запобігання нелегальній 
трудовій міграції та торгівлі людьми», «Запобігання 
проявам домашнього насильства. Правовий захист 
осіб, які постраждали від домашнього насильства». 

Присутні дізналися про  актуальні питання, як 
не потрапити до трудового рабства, як 
найпоширенішого виду торгівлі людьми, куди і до 

кого можливо буде звертатись в іноземній державі, про рівність прав чоловіків 
та жінок,  про недопустимість дискримінації за статтю, про можливу 
відповідальність у таких випадках, про види домашнього насильства, про коло 
осіб, які можуть бути визнані постраждалими, про види відповідальності за 
вчинення домашнього насильства. 

16 жовтня 2019 року в приміщенні 
Городнянської районній філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості очільниця 
Городнянського бюро правової допомоги Тетяна 
Костюкова провела семінар з особами, які шукають 
роботу на тему: «Прийняття спадщини». 

 Під час заходу працівниця бюро проінформувала присутніх про 
порядок прийняття спадщини. Зокрема, роз’яснила, що право на спадкування 
реалізується спадкоємцями шляхом прийняття спадщини або її неприйняття.   

 
3 грудня 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 з нагоди Міжнародного дня 
людей з інвалідністю провів зустріч з 
безробітними, які є особами з інвалідністю, на 
якій  ознайомив присутніх із послугами, які можна отримати у бюро, хто може 
скористатися послугами бюро та ознайомив  із загальнонаціональним 
правопросвітницьким проектом «Я маю право». 

Також, Володимир Михед зазначив, що соціальний захист людей з 
особливими потребами є складовою діяльністю держави нарівні з іншими 
громадянами та полягає у: наданні пенсії, державної допомоги; компенсаційних 
та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, 
встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. Особам 
з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість 
пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для 
непрацездатних осіб, гарантовано право й на безоплатну вторинну правову 
допомогу, що включає такі види правових послу: захист; здійснення 
представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального 
характеру. 



 
16 жовтня 2019 року головний спеціаліст 

Ріпкинського бюро правової допомоги Євгенія 
Панова взяла участь у семінарі для 
новозареєстрованих безробітних на базі 
Ріпкинського районного центру зайнятості.  

 
Під час виступу Євгенія Панова розповіла 

громадянам про діяльність бюро,  види безоплатної 
правової допомоги та категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу (представництво інтересів у судах, захист, складання 
процесуальних документів). Також, проінформувала відвідувачів про 
правопросвітницький проект «Я маю право!» та надала всім бажаючим 
інформаційні буклети «Я маю право!» та «Безоплатна правова допомога». 

Окремо, з нагоди з Дня Захисника України, представниця бюро акцентувала 
увагу присутніх на  правах військовослужбовців і учасників АТО та гарантіях 
їх соціального й правового захисту.  
 

19 грудня 2019 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Данило Павлюк 
провів семінар для осіб, які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі зайнятості. 

В ході спілкування, було обговорено питання 
порядку надання безоплатної правової допомоги. Було 
акцентовано увагу, що у відповідності до Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» діти, особи, які 

перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та 
затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних 
соціальних і демографічних груп населення. Відповів на питання щодо порядку 
зняття з реєстрації місця проживання, порядку призначення тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. 

 
21 листопада 2019 року начальник відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Юлія 
Бойко провела семінар для осіб, які перебувають на 
обліку в Чернігівському міському центрі зайнятості. 

В ході спілкування, було обговорено питання 
порядку надання безоплатної правової допомоги, запобігання та протидії 
домашньому насильству. Відповіла на питання щодо 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. 



 
* в лікувальних закладах: 

 
 11 жовтня, перед початком 

опалювального сезону, для працівників 
Чернігівської обласної лікарні було проведено 
правопросвітницький захід. Головною метою 
заходу було інформування населення про 
можливість отримати адресну безготівкову 
допомогу сім’ї, яка надається на погашення витрат 

з оплати житлово-комунальних послуг- субсидії. Куди звертатись для її 
оформлення та на які деталі варто звернути увагу при поданні документів. Було 
поінформовано про те, що відповідно до змін внесених в процедуру 
оформлення субсидії, стало можливим визначення фактично проживаючих осіб 
в житловому приміщенні та врахування тільки їх доходу для призначення 
субсидії. Розповіли про те, що при розрахунку сукупного доходу сім’ї не 
враховується державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також допомога внутрішньо переміщеним особам. 
Решта видів соціальних виплат (в тому числі стипендія) підлягають обліку. 
 

3 жовтня 2019 року спільно з 
колегами ГТУ юстиції у Чернігівській 
області Іриною Жмакою та Оксаною 
Железняк зустрівся з медичними 
працівниками, які працюють у 
Чернігівській обласній станції 
переливання крові. 

Під час зустрічі, донорів та 
медичних працівників 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», 
проінформовано про суд за участі присяжних. Донорів та 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. 

 
 25 жовтня 2019 року у приміщенні Деснянської 

селищної ради та у приміщенні Комунального підприємства 
«Селищна лікарська амбулаторія практики сімейної медицини» 
відбувся прийом громадян. 

Заступник начальника відділу Козелецьке бюро правової 
допомоги Володимир Михед забезпечив роботу пунктів 
дистанційного доступу до безоплатної правової допомоги. За 
отриманням правової допомоги звернулось сім осіб, яким було 



надано вичерпні консультації з питань складення запиту про надання 
інформації щодо невиплати коштів, переліку пільг при вступі до ВНЗ для 
абітурієнтів з сільської місцевості, порядку вступу у право власності за 
договором довічного утримання, щодо гарантованого державою мінімального 
розміру сплати аліментів, правомірності сплати аліментів на дитину віком 
чотирнадцять років в сумі п’ятсот гривень, можливості зменшення пенсійного 
віку для жінки, яка виховувала дитину-інваліда та порядку отримання і 
державної реєстрації спадкового майна.  

 
29 листопада 2019 року заступник начальника відділу 

Славутицьке бюро правової допомоги Наталія Новик провела 
виїзний прийом громадян в приміщенні громадської приймальні 
Славутицької міської ради та Служби у справах дітей 
Славутицької міської ради. 
За отриманням правової допомоги звернулося двоє громадян, 
яких цікавили питання щодо порядку виконання рішення суду по 
перерахунку Чорнобильської пенсії, складення заяви до 
Управління державної виконавчої служби Головного 

територіально управління юстиції в Київській області, порядок відкриття 
виконавчого провадження. Працівниця Бюро надала змістовні відповіді на 
поставлені питання та окреслила хід подальших дій для вирішення проблемних 
питань.  

 
* в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 
 
27 листопада 2019 року з метою 

розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги в Чернігівському центрі соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних 
працював виїзний мобільний консультативний 
пункт. Прийом відвідувачів здійснював 
заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомогиЧернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Данило Павлюк. 

 
28 листопада 2019 року з метою 

розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги в Чернігівському геріатричному 
пансіонаті працював мобільний 
консультаційний пункт. Прийом відвідувачів 
здійснював заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Данило Павлюк. 
 
* у відділеннях Укрпошти: 



 
13 листопада 2019 року заступник начальника 

Ріпкинського бюро правової допомоги Олександр Гаан на 
базі відділення поштового зв'язку Ріпки Чернігівської 
дирекції Акціонерного товариства "Укрпошта" провів 
консультування громадян. 

Після проведених заходів, 
працівницябюроправовоїдопомогинадалавсімучасникамін
формаційнібуклети«Я маю право!», «Відповідальне 
батьківство» та «Безоплатна правова допомога». 

 
8 жовтня  2019 року заступниця начальника 
відділу Городнянського бюро правової допомоги 
Тетяна Костюкова забезпечила роботу 
мобільного консультаційного пункту на базі 
Городнянського відділення Чернігівської філії 
Публічного акціонерного товариства 
«Укрпошта».  
Додатково Тетяна Костюкова проінформувала присутніх про 
правопросвітницькі кампанії Міністерства юстиції «Чесна платіжка» та 
«Відповідальне батьківство», а також роз’яснила  норми чинного законодавства 
у сфері житлово-комунальних послуг, механізм перевірки правильності 
нарахування тарифів за послуги з постачання теплової енергії та право на 
адресну безготівкову допомогу, яка надається на погашення витрат з оплати 
житлово-комунальних послуг.  

 
* у судах: 
 

 
     19 лютого 2019 року  заступник начальника 

Ріпкинського бюро правової допомоги Олександр Гаан 
забезпечив роботу мобільного консультативного пункту на 
базі Ріпкинського районного суду Чернігівської області. 

Працівник бюро надав правові консультації,  
роз’яснення та правову інформацію відповідно  до чинного 
законодавства, а також детально ознайомив з процедурою 
надання БВПД 

 
23 грудня 2019 року на базі 

Новозаводського районного суду міста 
Чернігова юристи Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко та Данило 
Павлюк забезпечили роботу дистанційного 
пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги. 



Також, громадяни дізналися про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект Міністерства юстиції «Я маю право!» та отримали 
матеріали правового характеру системи безоплатної правової допомоги. 

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед жителів 
міста Чернігів працівники Центру провели вуличне інформування. 

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

місцевого самоврядування, тощо: 
 
28 листопада 2019 року головний спеціаліст 

Ріпкинського бюро правової допомоги Євгенія Панова 
провела консультування громадян у приміщенні 
Ріпкинської РДА. 

 
 
 
 

17 грудня 2019 року у приміщенні 
Козелецької районної державної адміністрації, 
Служби у справах дітей та Управління соціального 
захисту населення Козелецької районної 
державної адміністрації відбувся прийом 
громадян. 

Заступник начальника відділу Козелецьке 
бюро правової допомоги Володимир Михед 
забезпечив роботу пунктів дистанційного доступу 

до безоплатної правової допомоги громадян. 
Крім того, було проведено робочі зустрічі з керівником апарату 

райдержадміністрації Наталією Пенською, начальником управління 
соціального захисту населення Козелецької районної державної адміністрації 
Валентиною Луговською, під час яких було обговорено питання поглиблення 
співпраці в сфері надання безоплатної правової допомоги громадянам та наявні 
здобутки цієї співпраці 

 
17 грудня 2019 року заступник начальника 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Данило Павлюк на базі Чернігівського обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
провів з прийомними батьками та батьками-
вихователями  правоосвітні заходи з питань порядку 
отримання безоплатної правової допомоги та способів захисту прав людини. 

Під час зустрічі Данило Павлюк проінформував про порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, про порядок доступу до безоплатної 
вторинної правової допомоги для пільгових категорій населення, способів 
поновлення порушених прав тощо. Відповів на питання про порядок отримання 



податкової знижки на навчання, інших стимулів на навчання, порядок 
призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, порядок позбавлення батьківських прав, порядок розірвання 
шлюбу, порядок визнання батьківства. 

 
* у пунктах тимчасового розміщення біженців, територіальних 

підрозділах Державної міграційної служби України: 
 
 

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 3 
грудня 2019 року начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 
адвокатами Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Олена 
Приходько спільно з адвокатом Володимиром Лопатка та 

Регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з 
прав людини в Чернігівській області Аллою Лепеха здійснили виїзд до 
Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні Державної міграційної 
служби України. 

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

компактного проживання: 
 

10 жовтня 2019 року директор Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з 
керівництвом Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Олегом Трейтяком, 
Людмилою Кузьміною, Чернігівського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вадимом 
Лільчицьким здійснили прийом громадянами України, які призиваються на 
строкову військову службу у Чернігівському обласному територіальному 
центрі комплектування та соціальної підтримки. 

 
6 листопада 2019 директор Чернігівського 

місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир 
Бобруйко спільно з керівництвом ГТУ юстиції у 
Чернігівській області Олегом Трейтяком, 
Людмилою Кузьміною, заступником військового 



комісара Вадимом Лільчицьким проводили правопросвітницькі  заходи. 
В Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки Вадимом Лільчицьким здійснили прийом громадянами 
України, які призиваються на строкову військову службу у Чернігівському 
обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. 

 
 

21 листопада 2019року директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко спільно з заступником 
начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Данилом 

Павлюком та заступником військового комісара Чернігівського 
обласноготериторіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Вадимом Лільчицьким здійснили прийом громадян України, які призиваються 
на строкову військову службу у Чернігівському обласному територіальному 
центрі комплектування та соціальної підтримки. 

Під час зустрічі юнакам розповіли про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, права та обов’язки призовників, 
військовослужбовців строкової служби та осіб, які вислужили встановлені 
строки строкової служби 

 
7 листопада 2019 року директор 

Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко зустрівся з ветеранами 
Ріпкинського району. 

Під час зустрічі присутніх проінформовано 
про порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги, про порядок доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги для пільгових категорій населення, 
способів поновлення порушених прав тощо. 

Було акцентовано увагу, що у відповідності до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» ветерани війни та особи, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

 
13 листопада   2019 року заступниця 

начальника відділу Городнянського бюро 
правової допомоги Тетяна Костюкова  
забезпечила роботу виїзного консультативного 
пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги в Городнянському районному 
територіальному центрі комплектування та 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


соціальної підтримки. 
Тетяна Костюкова  в приміщенні територіального центру залишила 

інформаційні буклети правової тематики «Я МАЮ ПРАВО». 
 

16 жовтня 2019 року в рамках акції 
#ПраваЗахисників фахівчиня Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Наталія 
Воронецька та представники Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Світлана Трянова і 
Дмитро Онищенко провели 

правопросвітницьку зустріч з військовослужбовцями Військової частини А1624 
у м. Чернігові.  

У ході заходу розповіли присутнім про особливості правового статусу 
військовослужбовців, про пільги та гарантії для учасників бойових дій, АТО та 
роздали присутнім інформаційні матеріали з покроковим алгоритмом як 
реалізувати, зокрема, такі права: 

- право на безоплатну правову допомогу;  
- право на безоплатне отримання земельної ділянки; 
- право на безоплатне медичне забезпечення; 
- право на безкоштовний проїзд; 
- право на знижку на оплату житлово-комунальних послуг.  

 
20 листопада 2019 року в приміщенні 

Городнянського  бюро правової допомоги 
заступник  начальника відділу Городнянське бюро 
правової допомоги Тетяна Костюкова провела 
консультативний пункт доступу до безоплатної 
правової допомоги для учасників 
антитерористичної операції. 

 
25 жовтня 2019 року з метою 

інформування військовослужбовців строкової 
та контрактної служби про механізми 
реалізації їх прав та соціального захисту 
працівниками Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області та Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги було проведено 
інформаційно - роз’яснювальний захід. 

Особливу увагу було приділено питанню пільг, що передбачені для 
учасників бойових дій. Директор Чернігівського місцевого центру Володимир 
Бобруйко ознайомив присутніх з переліком пільг передбачених законом, а саме: 
безплатне одержання ліків, за рецептами лікарів; першочергове безплатне 
зубопротезування; безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням 



або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного 
лікування.;75-процентна знижка плати за користування житлом; 
75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами; 
безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, 
автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості та 
іншими, що визначені статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту». 

 
У приміщенні Козелецького районного військового 

комісаріату 3 грудня 2019 року відбувся прийом громадян. 
Заступник начальника відділу Козелецьке бюро 

правової допомоги Володимир Михед забезпечив роботу 
дистанційного пункту доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги. За отриманням правової допомоги 
звернулась одна особа, якій було надано вичерпну 
консультацію з питання пільг на сплату за житлово 
комунальні послуги учаснику бойових дій.  

По завершенню роботи, Володимир Михед 
розповсюдив відповідні інформаційні буклети правової тематики в місцях 
доступу відвідувачів до інформації. 

 
20 грудня 2019 року директор Чернігівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко, заступник 
начальника відділу правової інформації та консультацій 
Данило Павлюк та головний спеціаліст відділу 
представництва Ярослав Хоменко спільно з 
представником громадської організації «MART» Дмитром Науменко відвідали 
військових, які перебувають на лікуванні у Чернігівському військовому 
госпіталі. 

Під час зустрічі із військовими, працівники Центру проінформували 
присутніх про способи захисту прав людини, пільги учасникам бойових дій та 
особам, прирівняним до них, про порядок та підстави надання безоплатної 
первинної правової допомоги, про порядок доступу до безоплатної вторинної 
правової допомоги для пільгових категорій населення, положення Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та Закону 
України «Про протидію торгівлі людьми». 
 
Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці з ними та надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД 
 

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

У приміщенні Деснянської селищної ради та у 
приміщенні Комунального підприємства «Селищна лікарська 



амбулаторія практики сімейної медицини» 29 листопада 2019 року відбувся 
прийом громадян. 

Заступник начальника відділу Козелецьке бюро правової допомоги 
Володимир Михед забезпечив роботу пунктів дистанційного доступу до 
безоплатної правової допомоги.  
Крім того, було проведено вуличне інформування та в межах 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право» було 
розміщено інформаційні буклети та плакати в місці доступу громадян до 
інформації. 
 
4 жовтня 2019 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
БВПД Данило Павлюк спільно з представником 
Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області провели виїзний прийом громадян 
у приміщенні Шестовицької сільської ради. 
Під час прийому окрім загальних питань, пов’язаних із захистом прав 
землевласників та землекористувачів,  місцевим мешканцям були надані 
юридичні консультації з таких питань: порядок оформлення технічної 
документації на земельну ділянку, приватизація земельної ділянки, сплата 
земельного податку та порядок складання заповіту. 
 

 
27 листопада 2019 року керівник Ріпкинського 

бюро правової допомоги Олександр Гаан  провів прийом 
громадян у приміщенні Новоукраїнської сільської ради 
Ріпкинського району. 

       Також під час заходу з присутніми обговорили 
спеціальні заходи, які вживаються щодо запобігання та 
протидію домашньому насильству та значення системи 

безоплатної правової допомоги,  як дієвого механізму реалізації 
конституційних прав громадян. 

 
 27 листопада 2019 року 

заступник начальника відділу 
Городнянського бюро правової допомоги 
Тетяна Костюкова забезпечила роботу 
виїзного консультативного пункту 
доступу до безоплатної правової допомоги 
у Смичинській сільській раді. 

Очільниця бюро надала змістовні 
консультації  на поставлені питання та окреслила хід подальших дій громадян. 

Після завершення заходу Тетяна Костюкова  в приміщенні  сільської  
ради  залишила інформаційні буклети правової тематики . 

 



 28 листопада 2019 року головний спеціаліст 
Ріпкинського бюро правової допомоги Євгенія Панова 
провела консультування громадян у приміщенні Ріпкинської 
РДА. 

 
 

28  листопад а   2019 року заступник  начальника  
відділу Городнянського  бюро правової допомоги Тетяна 
Костюкова забезпечила  роботу мобільного консультативного 
пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 
Городнянській районній державній адміністрації та службі у  
справах  дітей райдержадміністрації. 

Додатково, Тетяна Костюкова проінформувала клієнтів 
про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 
маю право!» та залишила у приміщенні адміністрації 

інформаційні буклети «Я МАЮ ПРАВО!». 
 

28 жовтня 2019 року заступниця начальника 
відділу Славутицьке бюро правової допомоги Наталія 
Новик провела виїзні прийоми громадян у приміщенні 
громадської приймальні Славутицької міської ради та 
Служби у справах дітей Славутицької міської ради. 

Також Наталія Новик проінформувала громадян 
про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект Міністерства юстиції «Я маю право!», кампанії «Чесна платіжка» та 
«Відповідальне батьківство», а також про права та пільги учасникам АТО/ООС. 
Надала усім присутнім буклети «Я маю право!» та  системи БПД. Інформаційні 
матеріали #ПраваЗахисників, #ВетеранеЗнайСвоїПрава були залишенні в 
приміщенні громадської приймальні. 

  
17 грудня 2019 року у приміщенні Козелецької 

районної державної адміністрації, Служби у справах дітей та 
Управління соціального захисту населення Козелецької 
районної державної адміністрації відбувся прийом громадян. 

Заступник начальника відділу Козелецьке бюро 
правової допомоги Володимир Михед забезпечив роботу 
пунктів дистанційного доступу до безоплатної правової 
допомоги громадян. 

Крім того, було проведено робочі зустрічі з 
керівником апарату райдержадміністрації Наталією Пенською, начальником 
управління соціального захисту населення Козелецької районної державної 
адміністрації Валентиною Луговською, під час яких було обговорено питання 
поглиблення співпраці в сфері надання безоплатної правової допомоги 
громадянам та наявні здобутки цієї співпраці. 



По завершенню заходів, Володимир Михед розповсюдив відповідні 
інформаційні буклети правової тематики в місці доступу громадян до 
інформації. 
 

 19 грудня 2019 року заступник начальника 
Ріпкинського бюро правової допомоги Олександр Гаан 
провів прийом громадян у приміщенні 
Новояриловицької сільської ради Ріпкинського району. 

За отриманням правової допомоги звернулось 
четверо громадян. Питання стосувались земельного, 
спадкового, сімейного та пенсійного законодавства. 

Працівник бюро надав відповідні роз’яснення, окреслив подальші шляхи 
вирішення порушених питань. 

Також під час заходу з присутніми обговорили спеціальні заходи, які 
вживаються щодо запобігання та протидію домашньому насильству та значення 
системи безоплатної правової допомоги,як дієвого механізму реалізації 
конституційних прав громадян. 

 
 * в бібліотеках: 
 
14 листопада 2019 року в громадській приймальні Чернігівської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка відбувся прийом 
громадян. 

Прийом провів заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ярослав Хоменко. Окрім 
того, присутніх було ознайомлено з правопросвітницьким проектом 
Міністерства юстиції "Я МАЮ ПРАВО!", Загальною декларацією прав людини 
та розповсюджено інформаційні буклети правової тематики для бажаючих. 

 
28 листопада 2019 року в громадській 

приймальні Чернігівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені 
В.Г.Короленка відбувся прийом громадян. 

Прийом провів заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Ярослав 

Хоменко. Окрім того, присутніх було ознайомлено з правопросвітницьким 
проектом Міністерства юстиції "Я МАЮ ПРАВО!", Загальною декларацією 
прав людини та розповсюджено інформаційні буклети правової тематики для 
бажаючих. 

 
9 грудня 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко в приміщенні 
Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка 



провів правопросвітницький захід з суб’єктами 
права на безоплатну правову допомогу. 

Під час зустрічі присутніх було 
проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, про порядок 
доступу до безоплатної вторинної правової 
допомоги для пільгових категорій населення, 
способів поновлення порушених прав тощо. 

Було зазначено, що всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, 
можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу, а саме надання 
правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення 
заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 
процесуального характеру), надання допомоги в забезпеченні доступу до 
вторинної правової допомоги та медіації. 

 
26 листопада 2019 року заступник начальника 

відділу Славутицьке бюро правової допомоги Наталія 
Новик провела семінар для трудового колективу 
Загальноміського бібліотечно-інформаційного центру 
(ЗБІЦ) м. Славутичта його відвідувачами. Під час 
заходу було акцентувано увагу присутніх на роботі 
системи безоплатної правової допомоги, як дієвому 
механізмі реалізації конституційних прав громадян та обговорили спеціальні 
заходи, які вживаються щодо запобігання та протидію домашньому насильству. 

Після закінчення виступу Наталія Новик провела прийом громадян та 
надала правові роз’яснення з юридичних питань. 

 
* в установах пробації, виконання покарань, слідчих ізоляторах: 
 

24 грудня 2019 року представники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко та Ярослав 
Хоменко спільно з спільно з представником громадської 
організації «MART» Дмитром Науменко відвідали 
засуджених, які відбувають покарання у вигляді 
позбавлення волі в державній установі «Чернігівська 
виправна колонія (№ 44)» та Чернігівському слідчому 
ізоляторі. 

Під час зустрічі із засудженими було розкрито 
питання способів захисту прав людини, надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 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 вигляді 
позбавлення волі, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

По завершенню заходу, працювали дистанційні пункти доступу до 
безоплатної правової допомоги. 

 



17 грудня 2019 року заступник начальника 
Ріпкинського бюро правової допомоги Олександр Гаан 
провів консультування громадян на базі Ріпкинського 
районного сектору з питань пробації. 

За отриманням правової консультації звернулось двоє 
громадян яких цікавили питання примусового виконання 
рішень суду та трудового законодавства. 

Працівник бюро надав відповідні роз’яснення, 
окреслив подальші шляхи вирішення порушених питань. 

      Після проведених заходів, Олександр Гаан поінформував про 
загальнопросвітницький проект «Я маю право!», а також про права та пільги 
учасникам АТО/ООС та надав  всім присутнім інформаційні буклети «Я маю 
право!» та «Безоплатна правова допомога». 

 
 25 листопада 2019 року у приміщенні 

Козелецького районного сектору з питань пробації 
заступник начальника відділу Козелецьке бюро 
правової допомоги Володимир Михед забезпечив 
роботу пункту дистанційного доступу до 
безоплатної правової допомоги в Козелецькому 
районному секторі з питань пробації центрального 
міжрегіонального управління з питань виконання 

покарань та пробації Міністерства юстиції України. 
 

Начальник відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Юлія Бойко 19 листопада 2019 року у 
приміщенні Новозаводського, Деснянського та 
Чернігівського районних відділів філії Державної 
установи «Центр пробації» в Чернігівській області 
провела прийом суб’єктів пробації. 

Бажаючі отримали інформаційні матеріали «Я маю право», 
«Відповідальне батьківство» та системи безоплатної правової допомоги. 

 
24 грудня 2019 року начальник відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Бойко у 
приміщенні Новозаводського, Деснянського та Чернігівського 
районних відділів філії Державної установи «Центр пробації» 
в Чернігівській області провела прийом суб’єктів пробації. 

Бажаючі отримали інформаційні матеріали «Я маю 
право», «Відповідальне батьківство» та системи безоплатної правової 
допомоги. 
 



13 грудня   2019 року діяв дистанційний пункт 
доступу до безоплатної правової допомоги у 
приміщенні Городнянського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» у Чернігівській 
області. 

  Прийом здійснювала заступник начальник відділу Городнянське 
бюро правової допомоги Тетяна  Костюкова.  

Працівник бюро надала вичерпні  відповіді  на  питання, які  цікавили 
громадян   та  окреслила  хід  їх подальших  дій.  

Додатково, Тетяна  Костюкова  проінформувала клієнтів про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!» , а також   
про  правопросвітницькі  кампанії «Чесна платіжка»  та  «Відповідальне 
батьківство»   

 
15 жовтня 2019 року в приміщенні Славутицького 

міського сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в м. Києві та Київській області працював виїзний 
пункт доступу до безоплатної правової допомоги. 
 Прийом громадян проводила заступниця начальника 
відділу Славутицьке бюро правової допомоги Наталія 
Новик.  

 Також, Наталія Новик проінформувала відвідувачів 
та працівників установи про перелік юридичних послуг, які 

можна отримати у Славутицькому бюро правової допомоги, та категорії осіб, 
які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, про 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!» та 
залишила у приміщенні установи буклети «Я МАЮ ПРАВО!» й інформаційні 
матеріали правового характеру системи безоплатної правової допомоги. 

 
*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.   

Просвітницькі заходи відбувались у наступних закладах: 
- Чернігівських загальноосвітніх школах №  18, 19, 22.  
- Навчально-науковому інституті права і соціальних технологій  Чернігівського 
національного технологічного університету;  
- Славутицьких загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 2, 3, 4; 
- Автуницькій школі І-ІІ ступенів; 
- Бутівській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 
Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

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



 
* в управліннях праці та соціального захисту населення: 
- управлінні соціального захисту Ріпкинської районної державної 

адміністрації (10.10.2019); 
- управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету 

Славутицької міської ради (08.11.2019); 
- управлінні праці та соціального захисту населення Новозаводської 

районної у м. Чернігові ради (02.12.2019); 
- управлінні соціального захисту Городнянської районної державної 

адміністрації (03.12.2019); 
- управлінні соціального захисту Козелецької районної державної 

адміністрації (17.12.2019); 
 
* в управліннях Пенсійного фонду: 

 - Городнянському секторі обслуговування громадян Ріпкинського 
об’єднаного управління Пенсійного Фонду України (07.10.2019); 

- управлінні Пенсійного Фонду України в м. Славутич Київської області 
(09.10.2019, 20.11.2019); 

- Ріпкинському об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(15.10.2019); 

- Бобровицькому об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду України 
(11.12.2019); 

- Головному управлінні Пенсійного Фонду України в Чернігівській 
області (26.12.2019); 

 
* в закладах Державної служби зайнятості: 
- Ріпкинському районному центрі зайнятості (16.10.2019); 
- Городнянському районному центрі зайнятості (16.10.2019); 
- Славутицькому міському центрі зайнятості (10.12.2019); 
- Козелецькому районному центрі зайнятості (17.10.2019, 23.10.2019, 

14.11.2019, 28.11.2019, 10.12.2019, 26.12.2019); 
- Чернігівському міському центрі зайнятості (17.10.2019, 21.11.2019, 

19.12.2019); 
 
* в лікувальних закладах: 

 - комунальному закладі “Чернігівська обласна станція переливання крові” 
(03.10.2019);  

- Ріпкинській центральній районній лікарні (24.10.2019);  
 - Комунальному підприємстві “Селищна лікарська амбулаторія практики 
сімейної медицини” Деснянської селищної ради (25.10.2019, 29.11.2019, 
20.12.2019); 
 - Городнянській центральній районній лікарні (05.11.2019);  

- Комунальному неприбутковому підприємстві “Славутицька міська 
лікарня” (29.11.2019); 

 
* в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей: 



- Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних 
(27.11.2019); 

- Чернігівському геріатричному пансіонаті (28.11.2019); 
 
* у відділеннях Укрпошти: 
- відділенні поштового зв’язку Городня Чернігівської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта» (08.010.2019); 
- відділенні поштового зв’язку Ріпки Чернігівської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта» (13.11.2019); 
 
* у судах: 
- Городнянському районному суді (24.10.2019); 
- Ріпкинському районному суді (10.12.2019); 
- Новозаводському районному суді міста Чернігова (23.12.2019); 
 
* в будинках-інтернатах, притулках, службах у справах дітей органів 

місцевого самоврядування, тощо: 
- службі у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Славутицької 

міської ради (28.10.2019, 16.12.2019); 
- службі у справах дітей Ріпкинської районної державної адміністрації 

(28.11.2019); 
- службі у справах дітей Городнянської районної державної адміністрації 

(28.11.2019); 
- службі у справах дітей Козелецької районної державної адміністрації 

(17.12.2019); 
 - Чернігівському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  (17.12.2019); 
 
* у пунктах тимчасового розміщення біженців, територіальних 

підрозділах Державної міграційної служби України: 
- Ріпкинському районному секторі Державної міграційної служби 

України у Чернігівській області (07.11.2019); 
- Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні (03.12.2019); 
 
* для ВПО у соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх 

компактного проживання: 
 - Комунальному неприбутковому підприємстві “Чернігівська обласна 
лікарня” Чернігівської обласної ради (11.10.2019); 
 

* у військкоматах, військових частинах, профільних громадських 
організаціях ветеранів та учасників АТО, госпіталях: 

- Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки (10.10.2019, 16.10.2019, 06.11.2019, 21.11.2019, 
04.12.2019, 18.12.2019); 

- Чернігівському зональному відділі правопорядку Міністерства оборони 
України (18.10.2019); 



- Славутицькому міському військовому комісаріаті (25.10.2019, 
15.11.2019); 

- Ріпкинська районна організація ветеранів України (07.11.2019); 
- Городнянському районному військовому комісаріаті (13.11.2019); 
- Ріпкинському районному військовому комісаріаті (14.11.2019); 
- громадській організації «Ветерани АТО Городнянщини» (20.11.2019); 
- Козелецькому районному військовому комісаріаті (03.12.2019); 
- Чернігівському військовому шпиталі (20.12.2019); 
- Комунальній установі “Чернігівський обласний центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей 
загиблих” Чернігівської обласної ради (26.12.2019); 

 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 
 - Шестовицькій сільській раді Чернігівського району (04.10.2019); 

- Малинівському старостинському окрузі Любецької селищної ради 
Ріпкинського району (17.10.2019); 

- Кіптівській сільській раді Козелецького району (24.010.2019); 
 - Деснянській селищній раді Козелецького району (25.10.2019, 29.11.2019, 
20.12.2019);  
 - Бутівській сільській раді Городнянського району (25.10.2019); 

- Славутицькій міській раді (28.10.2019, 16.12.2019); 
 - Хмільницькій сільській раді Чернігівського району (07.11.2019); 
 - Довжицькій сільській раді Чернігівського району (08.11.2019); 

- Сираївській сільській раді Козелецького району (12.11.2019); 
- Новоукраїнській сільській раді Ріпкинського району (27.11.2019); 

 - Смичинській сільській раді Городнянського району (27.11.2019); 
 - Ріпкинській районній державній адміністрації (28.11.2019); 

- Городнянській районній державній адміністрації (28.11.2019); 
 - Киїнській сільській раді Чернігівського району (11.12.2019); 
 - Козелецькій районній державній адміністрації (17.12.2019); 
 - Городнянська міська рада (18.12.2019);  
 - Новояриловицькій сільській раді Ріпкинського району (19.12.2019);  
 
 * в бібліотеках: 

- Чернігівській обласній універсальній бібліотеці імені В.Г. Короленка 
(10.10.2019, 24.10.2019, 14.11.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 26.12.2019); 

- Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі Славутицької 
центральної бібліотечної системи (23.08.2019, 25.09.2019); 

 
* в установах пробації, виконання покарань, слідчих ізоляторах: 
- Славутицькому міському секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» в місті Києві та Київській області (15.10.2019, 03.12.2019); 
- Державна установа “Чернігівська виправна колонія (№44)” (16.10.2019, 

24.12.2019); 
- Ріпкинському районному секторі  філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області (22.10.2019, 17.12.2019); 



- Козелецькому районному секторі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (28.10.2019, 25.11.2019, 27.12.2019); 

- Новозаводському районному відділі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (19.11.2019, 03.12.2019, 24.12.2019); 

- Чернігівському районному секторі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (19.11.2019, 03.12.2019, 24.12.2019 ); 

- Деснянському районному відділі   філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (19.11.2019, 03.12.2019, 24.12.2019); 

- Городнянському районному секторі  філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області (13.12.2019); 

- Чернігівському слідчому ізоляторі (24.12.2019). 
 
Чернігівським МЦ було забезпечено виїзні прийоми до громадян 

похилого віку, з обмеженими можливостями (07.11.2019).  
 

 *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 кварталу забезпечено розміщення інформації про 
роботу центру у мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації 
(друкована преса, Інтернет-видання, зокрема: 

• У друкованій газеті «Новини Городнянщини» «Послуги бюро 
правової допомоги» (03.10.2019); 

у самостійному інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» розміщено 
статті: «Чи надійно Феміда захищає українських захисників?» (06.10.2019); 
«Так вітають захисників України чернігівці» (12.10.2019), Як виплачується 
компенсація за додаткову відпустку учасникам бойових дій?» (26.12.2019); 

у самостійному інтернет-виданні «Регіон.Спецкор» розміщені статті: «Чи 
зможуть суди захистити права українських бійців» (06.10.2019) та «Що таке 
адресна правова допомога та як її отримати» (27.10.2019), «Про грошову 
компенсацію за невикористану відпустку учасникам БД» (26.12.2019);  

• у самостійному інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статті: 
«Протягом тижня у Чернігові юристи говорили з дітьми про їхні права» 
(08.10.2019), «Про грошову компенсацію за невикористану відпустку 
учасникам БД» (26.12.2019);  

на офіційному веб-сайті Чернігівської міської ради «З нагоди Дня юриста 
вручені почесні відзнаки Чернігівської міської ради» (08.10.2019), «Тиждень 
права у ЗЗСО № 18» (16.12.2019);  

• на інтернет каналі Youtube: «ВеЧер 08.10. Правова допомога| 
Вечірній Чернігів»  09.10.2019, «Захисників України привітали чернігівці» 
12.10.2019 

• на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України 
«Законопроект №1013 обмежує право на безоплатну професійну правничу 
допомогу – Рада адвокатів Чернігівської області» (09.10.2019); 



• на офіційному веб-сайті Славутицької міської ради «Порядок 
прийняття спадщини дитиною»  (10.10.2019), «Оголошення про надання 
безоплатної правової допомоги» (24.10.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Чернігівської загальноосвітньої 
школи № 35 «Екскурсія до Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги» (23.10.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Міністерства юстиції України 
«Правову допомогу надавали військовослужбовцям Чернігівщини» (25.10.2019) 

на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної універсальної      
бібліотеки імені В.Г. Короленка (14.11.2019, 28.11.2019), "Права людини: знати, 
розуміти, захищати" до Всеукраїнського тижня права» (09.12.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Ріпкинської районної державної 
адміністрації «Ріпкинська районна організація ветеранів України провела XІІ 
звітно-виборчу конференцію» (07.11.2019); 

на офіційному веб-сайті організації Городнянської міської ради 
«Відшкодування матеріальної шкоди при затопленні квартир» (20.11.2019), 
«Порядок визнання батьківства» (28.10.2019), «Поділ спільного майна 
подружжя» (18.12.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Чернігівської обласної Ради «В 
обласній раді обговорили актуальні питання законодавчого забезпечення та 
стан дотримання прав дитини на теренах Чернігівщини» (20.11.2019); 

на офіційному веб-сайті організації Чернігівського національного 
технологічного університету «Зустрiч здобувачів вищої освіти 
спецiальності 081 "Право" зiстейкхолдерами» (21.11.2019), «Студенти 
вiдвiдали Чернiгiвський мiсцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги» (15.12.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Городнянської районної 
державної адміністрації «Відшкодування матеріальної шкоди при затопленні 
квартир» (21.11.2019) «Порядок визнання батьківства» (28.10.2019), Поділ 
спільного майна подружжя» (18.12.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 
«Психологічний супровід і соціальний захист вихованців закладів освіти 
інтернатного типу» (25.11.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Чернігівського вищого 
професійного училища побутового обслуговування «Правова освіченість – 
потреба сьогодення» (10.12.2019), «Підводимо підсумки тижня права» 
(16.12.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Чернігівського вищого 
професійного училища «Правовий лекторій для учнів І курсу» (12.12.2019); 

• на офіційному веб-сайті організації Головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернігівській області «Працівники Головного 
управління Держпродспоживслужби отримали юридичні консультації» 
(12.12.2019); 

https://www.stu.cn.ua/news_view/3368/
https://www.stu.cn.ua/news_view/3368/


• на офіційному веб-сайті організації Деснянського басейнового 
управління водних ресурсів «Деснянське БУВР традиційно долучилось до 
проведення Всеукраїнського тижня права» (13.12.2019); 

 
Крім того, інформація Чернігівського МЦ дублюється і на деяких 

офіційних сторінках зазначених установ у мережі «Facebook».  
Відбулись трансляції відео та радіо ефірів про роботу Чернігівського 

місцевого центру з надання БВПД на телеканалі «Новий Чернігів», 
Чернігівської ОДА (08.10.2019., 20.11.2019,), UA: Чернігів «Безоплатна правова 
допомога у Чернігові» (11.12.2019), Українське радіо Чернігівська хвиля 
(26.11.2019,  18.10.2019) 
 

Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 
системи БПД 

 
Протягом кварталу 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. 

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. 

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 сформовано позитивну 
судова практика за участю представниці відділу  Городнянського бюро 
правової допомоги Чернігівського  місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Тетяна Костюкова у червні  2019  року звернулась 
особа  щодо представництва її інтересів у суді по справі щодо  визнання осіб, 
які зареєстровані  в житлі такими, що  втратили право користування  в ньому.  

В житловому будинку  клієнта, який звернуся за отриманням  безоплатної 
вторинної правової допомоги,  було зареєстровано  троє осіб, які  фактично  не  
проживали   в житлі.  В добровільному порядку  зміну   місця реєстрації  
проживання  вказані особи  здійснювати не бажали, а тому вивчивши матеріали 
справи, представниця бюро Тетяна Костюкова звернулася з позовною заявою 
до Городнянського  районного суду  Чернігівської області . 

Слід наголосити на тому, що відповідно до ст. 41 Конституції України 
кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю 
Право приватної власності є непорушним. Згідно зі змістом ст. 317 Цивільного 
кодексу України власникові належать права володіння, користування та 
розпоряджання своїм майном. Статтею 319 Цивільного кодексу України 
визначено, що саме власник володіє, користується, розпоряджається своїм 
майном на власний розсуд.  

У відповідності до частини першої статті 71 ЖК України РСР право на 
житлове приміщення за тимчасово відсутнім наймачем зберігається протягом 
шести місяців, а відповідач з  дітьми  взагалі  фактично  ні  дня не проживала  у 
будинку. Згідно вимог статті 72 ЖК Української РСР , визнання особи такою, 
що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності 
цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку. 

В  судове засідання  відповідачі не з’явилися, хоча  були повідомлені 
належним  чином, доказів, які  б  свідчили про те, що   вони  не проживають  в 
житлі з поважних причин  суду не  було надано. В противагу  даному  
позивачем  до суду були надані  докази  не проживання  за  адресою реєстрації  
відповідачів  більш  ніж  6  місяців поспіль,   а відтак заочним рішенням 
Городнянського районному  суду, яке набуло  законної сили 23.12.2019 року, 
позовні  вимоги   були  задоволені  в повному обсязі. 

Слід зазначити, що успішно здійснено представництво інтересів клієнтів 
Чернігівського місцевого центру з надання БВПД  та сформовано позитивну 
судова практика за участю представниці відділу Славутицького бюро правової 
допомоги Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Наталі Новик, звернулася особа (категорія: особи, які 
перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та 
затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних 
соціальних і демографічних груп населення), яка потребувала правової 



допомоги у справі щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної 
плати. Для надання безоплатної вторинної правової допомоги  клієнтці, 
Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги призначив заступника начальника відділу Славутицького бюро 
правової допомоги Наталію Олександрівну Новик (доручення №03-09/378 від 
23.08.2019 року). 

Суть питання полягала в тому, що громадянка, яка звернулась за 
безоплатною правовою допомогою, працювала у ТОВ «Видавничий дім «Місто 
світла» на посаді прибиральниці приміщення. Починаючи з квітня місяця 2016 
року ТОВ «Видавничий дім «Місто світла» не виплачувало заробітну плату. 

Наказом від 31.08.2018 року про припинення трудового договору 
(контракту) була звільнена з роботи за ст. 38 КзПП України (за власним 
бажанням), однак при звільненні їй не була виплачена заробітна плата, що 
суперечить ст. 116 КзПП України – при звільненні працівника виплата всіх сум, 
що належать йому від підприємства, установи, організації проводиться у день 
звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми 
мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення ним 
вимоги про розрахунок. Сума заборгованості з виплати заробітної плати 
складала близько 68 тис. грн.. 

Вивчивши матеріали справи та зібравши відповідні докази, фахівчиня 
бюро склала до суду заяву про видачу судового наказу. 

Славутицьким міським судом Київської області винесено судовий наказ 
про стягнення з ТОВ «Видавничий дім «Місто світла»  нарахованої, але не 
виплаченої заробітної плати вищевказаній громадянці. 
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи безоплатної правової допомоги.  

 
З метою обговорення пріоритетних 

напрямів діяльності, планування і 
організації, 4 грудня 2019 року у 
Чернігівському місцевому центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
було проведено навчання та робочу нараду 
за участю працівників структурних 
підрозділів Центру в т.ч. працівниками 
Ріпкинського (Олександр Гаан, Євгенія 
Панова), Козелецького (Володимир 

Михед), Славутицького (Наталія Новик) і Городнянського (Тетяна Костюкова) 
бюро правової допомоги. 

Було розглянуто напрацювання підсумкової стратегічної сесії для 
керівного складу системи надання безоплатної правової допомоги, та 
обговорено пріоритетні напрями розвитку, планування і організації роботи 
Центру на 2020 рік. 



Під час наради, директор Чернігівського МЦ Володимир Бобруйко 
проаналізував стан виконання плану за січень – листопад місяць 2019 року, 
зупинився на результативних показниках роботи кожного бюро. 

В ході спілкування також були обговорені питання щодо: взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями, посилення 
правової спроможності територіальних громад, представництва інтересів осіб у 
судах, інших державних органах представниками Центру, проведення 
правопросвітницьких, інформаційно-роз’яснювальних заходів, забезпечення 
роботи дистанційних, мобільних консультаційних пунктів, роботи з 
адвокатами, заповнення звітної документації та інше. 

З метою підвищення кваліфікації з питань ідентифікації звернень 
клієнтів, зокрема в частині їх віднесення до відповідних категорій/підкатегорій 
за галузями права, а також коректного та повного внесення відомостей до 
спеціального програмного забезпечення «Комплексна інформаційно-аналітична 
система» з працівниками Центру було проведено відповідне навчання. 

На зустріч було запрошено адвоката, випускника проекту «Адвокат 
майбутнього», тренера БВПД Тетяну Веремій, яка розповіла про актуальні 
питання представництва інтересів осіб в судах, основні зміни цивільно-
процесуального законодавства та адміністративного судочинства України. 

З метою проведення регулярного моніторингу діяльності місцевого 
центру та бюро правової допомоги, а також для підтримки якості надання 
безоплатної правової допомоги працівниками, подібні зустрічі і навчання 
проводитись і надалі. 

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.  
27 листопада 2019 року директор Чернігівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко на базі 
Навчально-наукового інституту права та соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету провів зустріч зі студентами 
юридичного факультету з нагоди Дня розвитку кар’єри, панельної дискусії 
«День правничої кар‘єри». Учасниками дискусії були також представники 
Управління патрульної поліції в Чернігівській області, Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області, адвокати. Темою 
для обговорення був ринок юридичних послуг та сучасні тенденції 
працевлаштування. Під час спілкування зі студентами, було доведено 
інформацію про діяльність центрів та бюро з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Було акцентовано увагу на порядок отримання БВПД, а 
також говорили про суб’єктів, які мають право на отримання БВПД відповідно 
до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Володимир Бобруйко 
розповів студентам про професію юриста та її необхідність в сучасному житті. 
Було зазначено, що сьогодні центри вторинної правової допомоги беруть на 



роботу молодих спеціалістів. На прикладах, були зазначені найбільш актуальні 
типові питання, з якими звертаються громадяни за отриманням безоплатної 
вторинної правової допомоги та роз’яснено шляхи вирішення відповідних 
проблемних питань. 

5 грудня 2019 року у Чернігівському місцевому центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги було проведено робочу зустріч з 
обміну досвідом між працівниками Чернігівського та Охтирського місцевих 
центрів з надання БВПД. Також, 6 грудня 2019 року у Житомирському 
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги було 
проведено робочу зустріч з обміну досвідом між працівниками Чернігівського 
та Житомирського місцевих центрів з надання БВПД. 

Заходи мали на меті підвищення кваліфікації працівників, обмін 
позитивним досвідом роботи та покращення якості надання правових послуг 
центрами. Під час заходів присутні обговорили проблемні питання, які 
виникають під час надання безоплатної первинної та вторинної правової 
роботи, шляхи їх подолання. Також, було розглянуто напрацювання 
підсумкової стратегічної сесії для керівного складу системи надання 
безоплатної правової допомоги, та обговорено пріоритетні напрями розвитку, 
планування і організації роботи Центру на 2020 рік. Під час заходів колеги 
обговорили питання, пов’язані з прийняттям рішень щодо надання БВПД 
клієнтам, а також якості надання БВПД адвокатами та працівниками центрів. 
Колеги поділилися досвідом представництва інтересів клієнтів у судах, 
формуванням досьє та звітної документації. Неабияку увагу присутні звернули 
на успішні результати роботи працівників центрів. В ході зустрічей неабияку 
увагу працівники системи БВПД зосередили на результатах роботи виїзних 
консультативних пунктів, взаємодії місцевих центрів з органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами 
масової інформації. Працівники Чернігівського, Охтирського та 
Житомирського місцевих центрів розповіли про типові справи та кращі 
практики адвокатів. Присутні поділилися також статистичними показниками у 
своїй роботі. Учасники робочих зустрічей також обмінялися цікавими ідеями 
щодо проведення правопросвітницьких заходів, нових форм та методів роботи. 

 
[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 квітня - червня поточного року на сторінці Чернігівського 
МЦ у Фейсбуці розміщено 130 публікація про діяльність центру та бюро, 
правових роз’яснень з відповідними фотоматеріалами.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1845 звернень 
клієнтів, з них: 1655 особам було надано правову консультацію, 190 осіб 
написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

 з/п 
Найменування 

відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих письмових 
звернень про надання 
БВПД 

 Відділ 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського МЦ 
БВПД 

887 739 148 

 Відділ «Городнянське 
бюро правової допомоги» 

192 184 8 

 Відділ «Козелецьке 
бюро правової допомоги» 

156 144 12 

 Відділ «Ріпкинське 
бюро правової допомоги» 

366 352 14 

 Відділ «Славутицьке 
бюро правової допомоги» 

244 236 8 

 Разом по МЦ 1845 1655 190 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

206 рішень про надання БВПД та видано 83 доручення про призначення 
адвокатів та 138 наказів про призначення штатних працівників Центру/бюро 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

У звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з 
інших питань 366 (20%), зі спадкового права 212 (11%), з питань виконання 
судових рішень 194 (11%), з сімейного права 172 (9%), з житлового права 171 
(9%), з іншого цивільного права 164 (9%), з питань соціального забезпечення 
163 (9%), з адміністративного права 131 (7%), трудового 117 (6%), земельного 
95 (5%),  договірного 56 (3%), з медичних питань 4 (1%) та з неправових питань 
0 (0%). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за 

категорією питань. 

 
У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 856 нових 

клієнтів, з них: 341 чоловік (40%) та 515 жінок (60%). 
 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
 
У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 856 нових 

клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 2 (1%), від 18 до 35 років включно — 
180 (21%), від 35 до 60 років включно — 403 (47%), понад 60 років — 271 
(31%). 
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Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком 

 

 Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал 
найбільше позитивних рішень було прийнято по ветеранам війни 72 (35%) та 
малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 60 (29%). По особам з інвалідністю прийнято 49 
рішень (24%), по особам, на яких поширюється дія Закону України “Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” 14 
(7%), по особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку 5 (2%), по особам, засудженим до покарання 
у вигляді позбавлення волі 3 (1%), по дітям, які не належать до окремих 
категорій 2 (1%), по особам, які постраждали від домашнього насильства 1 
(1%).  

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний квартал було: 
- здійснено 33 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 40 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 73 прийоми громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 260 осіб, в тому числі 102 особи звернулись за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 158 осіб - до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 10 органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги; 

- проведено 133 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 43 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- 111  клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

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

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
прийомів у 

діючих 
дистанційних 
пунктах/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 

33/102 73/158 10 133 111 43 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

8/17 5/10 2 19 16 7 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

2/4 19/51 2 20 7 1 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

8/19 7/13 2 11 19 1 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

3/7 11/19 1 17 12 3 
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