
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чернігівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності на 2021 рік у I кварталі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 безоплатної правової допомоги 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  

 

* в закладах Державної служби зайнятості: 

- Чернігівському міському центрі зайнятості (16.02.2021, 17.02.2021, 

23.02.2021, 02.03.2021, 04.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 16.03.2021, 

18.03.2021, 25.03.2021, 26.03.2021): 

 

16 лютого 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко провів 
семінар для осіб, які перебувають на 
обліку в Чернігівському міському центрі 
зайнятості. 
В ході спілкування, було обговорено 
питання щодо порядку надання 
безоплатної правової допомоги, 
поновлення на роботі, стягнення 
заборгованості по заробітній платі, 

порядку запобігання та протидії домашньому насильству, запровадження ринку 
землі сільськогосподарського призначення, прав та обов’язків батьків і дітей, 
чоловіків і дружин, призначення аліментів, відшкодування матеріальної шкоди, 
відшкодування матеріальної шкоди. 
За отриманням правової допомоги звернулися учасники семінару, яким було 
надано вичерпні консультації з питань чинного законодавства. Окрім того, 
бажаючі отримали візитки із зазначення контактних номерів та адресою 
Центру, а також буклети «БПД» і інформаційні матеріали. 
 

 

 

 

 



 

 17 лютого 2021 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 зазначеного заходу було обговорено 
питання щодо запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення, 
порядку запобігання та протидії 

домашньому насильству, порядку надання безоплатної правової допомоги, 
поновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі, прав та 
обов’язків батьків і дітей, чоловіків і дружин, призначення аліментів, 
відшкодування матеріальної шкоди, відшкодування матеріальної шкоди, 
захисту прав споживачів, обговорено порядок поновлення порушених прав при 
порушенні прав споживачів. 
По завершенню заходу було проведено прийом людей та надані інформаційні 
буклети. 
 

 
23 лютого 2021 року в Чернігівському міському 
центрі зайнятості головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Юрій Кирдан провів семінар для осіб, 
які перебувають на обліку. 
Були розглянуті питання щодо запровадження 
ринку землі сільськогосподарського 
призначення, порядку запобігання та протидії 
домашньому насильству, порядку надання 

безоплатної правової допомоги, поновлення на роботі, стягнення 
заборгованості по заробітній платі, прав та обов’язків батьків і дітей, чоловіків і 
дружин, призначення аліментів, відшкодування матеріальної шкоди, 
відшкодування матеріальної шкоди, захисту прав споживачів, обговорено 
порядок поновлення порушених прав при порушенні прав споживачів. 
За отриманням правової допомоги звернулися особи, яким було надано 
вичерпні консультації з питань чинного законодавства та інформаційні 
матеріали.  
 
 
 
 



 
02 березня 2021 року в Чернігівському 
міському центрі зайнятості директором 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимиром Бобруйко було проведено 
семінар для безробітних. 
В ході спілкування, було обговорено питання 
порядку та підстав отримання безоплатної 
правової допомоги, поновлення на роботі, 
стягнення заборгованості по заробітній платі. 
Також, було проінформовано про способи 

захисту прав людини, порядок оформлення спадкових справ, права та обов’язки 
батьків і дітей, подружжя, положення Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», Закону України Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», порядок розподілу спільного майна, 
призначення аліментів, відшкодування матеріальної шкоди. 
По завершенню семінару працював пункт дистанційного доступу до 
безоплатної правової допомоги, куди за отриманням правової допомоги 
зверталися особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. 
 
 

 
 04 березня 2021 року працівники відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юрій Кирдан та Світлана 
Махріна провели семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Чернігівському 
міському центрі зайнятості. 
Захід було присвячено розгляду  питань щодо 
запровадження ринку землі 

сільськогосподарського призначення, запобігання та протидії домашньому 
насильству, порядку надання безоплатної правової допомоги, порядку 
отримання довідок про доходи членів сім’ї, порядку прав та обов’язків батьків і 
дітей, чоловіків і дружин, призначення аліментів, відшкодування матеріальної 
шкоди, відшкодування матеріальної шкоди, поновлення на роботі, стягнення 
заборгованості по заробітній платі, захисту прав споживачів, обговорено 
порядок поновлення порушених прав при порушенні прав споживачів. 
По завершенню заходу громадянам були  надані з різноманітних питань 
чинного законодавств та надані інформаційні матеріали. 

 
 
 
 



 
 11 березня 2021 року в Чернігівському 
міському центрі працівники 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги - начальник відділу 
організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи 
з її надавачами Данило Павлюк та 
головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Світлана 
Махріна провели семінар для осіб, які 
перебувають на обліку зайнятості. 

В ході зустрічі було обговорено питання щодо запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення, права дітей, протидія та запобігання 
дискримінації за гендерною ознакою, порядок надання безоплатної правової 
допомоги, порядок отримання довідок про доходи членів сім’ї, запровадження 
волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової допомоги 
По завершенню заходу було проведено прийом людей та роздано інформаційні 
буклети.  
 
 

 12 березня 2021 року головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Юрій Кирдан провів семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Чернігівському 
міському центрі зайнятості. 
В ході спілкування, було обговорено 
питання щодо запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення, 
порядку укладення договорів оренди, 
протидії та запобігання дискримінації за 
гендерною ознакою, порядку запобігання та 
протидії домашньому насильству, порядку 
надання безоплатної правової допомоги, 

порядку переходу прав та обов’язків спадкодавця за правом спадкування до 
однієї або кількох осіб (спадкоємців). 
По завершенню заходу було проведено прийом людей та надано інформаційні 
матеріали. 
 
 
 



 
 16 березня 2021 року працівники 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, а саме, начальник відділу 
організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з 
її надавачами Данило Павлюк і головний 
спеціаліст відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги 
Юрій Кирдан провели семінар для осіб, 
які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі 

зайнятості на тему «Права жінок». 
В ході спілкування, було обговорено найактуальніші порушення прав жінок в 
Україні у сфері трудового права, питання щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству, протидії та запобігання дискримінації за гендерною 
ознакою, недопущення сексистських висловлювань, роз’яснено права та 
обов’язки подружжя, призначення аліментів, порядок надання безоплатної 
правової допомоги, порядок отримання довідок про доходи членів сім’ї. 
По завершенню заходу було проведено прийом людей і розповсюджені 
інформаційні матеріали з правових питань. 
 
 
 

  
 18 березня 2021 року у Чернігівському 
міському центрі зайнятості головний 
спеціаліст відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Світлана Махріна провела семінар для 
безробітних, які перебувають на обліку. В 
ході якого обговорено питання щодо 
протидії та запобігання дискримінації за 
гендерною ознакою, порядку надання 

безоплатної правової допомоги, порядку отримання довідок про доходи членів 
сім’ї, укладення трудового договору, стягнення заборгованості по заробітній 
платі, запровадження волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної 
правової допомоги. 
По завершенню заходу було проведено прийом людей та роздано інформаційні 
буклети.  
 
 
 
 



 
25 березня 2021 року в Чернігівському 
міському центрі зайнятості головний 
спеціаліст відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Світлана Махріна за участі 
студента-практиканта юридичного 
відділення Чернігівського кооперативного 
коледжу Чернігівської облспоживспілки 
Владислава Солохненка провела семінар 

для осіб, які перебувають на обліку. 
Безробітним роз’яснено питання щодо протидії та запобігання дискримінації за 
расовою ознакою, запровадження волонтерської діяльності у сфері надання 
безоплатної правової допомоги, забезпечення доступу населення до безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги, порядку надання безоплатної 
правової допомоги, порядку отримання довідок про доходи членів сім’ї. 
Учасникам зустрічі були роздані інформаційні матеріали з правових питань. 
 
 
 

 
 26 березня 2021 року начальник відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Юлія Бойко в Чернігівському 
міському центрі зайнятості провела 
семінар для осіб, які перебувають на 
обліку, та прийом зазначених осіб. 
В ході спілкування, було обговорено 
питання щодо запровадження ринку 
землі сільськогосподарського 
призначення, порядку запобігання та 

протидії домашньому насильству, протидію та запобігання дискримінації за 
расовою ознакою, порядку надання безоплатної правової допомоги, порядку 
отримання довідок про доходи членів сім’ї, способи захисту прав людини, 
також обговорено порядок визнання особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням, порядок стягнення аліментів на дітей, 
порядок оформлення права власності на земельну ділянку спадкоємцем, а 
також серед учасників зустрічі були розповсюджені відповідні інформаційні 
матеріали. 
 
 



- Славутицькій міській філії Київського обласного центру зайнятості 

(29.01.2021): 

 

 29 січня 2021 року заступник 
начальника відділу Славутицького 
бюро правової допомоги Наталія 
Новик прийняла участь у 
«Інформаційному семінарі для 
військовослужбовців та учасників 
АТО», організованому Славутицькою 
міською філією Київського обласного 
центру зайнятості, під час якого 
обговорювались питання надання 
послуг військовослужбовцям та 
учасникам АТО, їх працевлаштування, 

соціально-психологічна та правова підтримка. 
Під час виступу Наталія Новик ознайомила учасників семінару з системою 
безоплатної правової допомоги в Україні, завданнями та функціями бюро 
правової допомоги, а також з категоріями громадян, які за законом мають право 
на безоплатну правову допомогу. 
Даний семінар проведено також за участі представників Соціально-
психологічного центру м. Славутич, Славутицького міського центру соціальних 
служб. 
Після закінчення заходу було здійснено прийом громадян. 
 

* у військкоматах, військових частинах, профільних громадських 

організаціях ветеранів та учасників АТО, госпіталях: 
 

- Чернігівському зональному відділі правопорядку Міністерства оборони 

України (26.01.2021): 

 

26 січня 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко спільно 
з заступником директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській 
області Олесею Пирковською здійснили 
прийом військових в Чернігівському 
зональному відділі правопорядку 
Міністерства оборони України. 

https://www.facebook.com/chernihiv1/photos/pcb.4392248727458233/4392246600791779/?__cft__%5B0%5D=AZXgQWrgrWVmDrdNC3W0yMmy8b7DCfGC3P5YaCuPvLm7Lw9RNoXg0dKt56j0GtcIT1dlw7RvbSvpiQVXhAnrMygeCKR4lUowjk7iq6Au2aqL96Npem7-gKVHBTydJKpoNeZ4Eb9SmP21oD8s4j5Sfu1G81qx4HYw6nc7TAdUtznT2nbP21Yrir1zKN3ZFXddPhY&__tn__=*bH-R


В ході спілкування з військовослужбовцями Олеся Пирковська відмітила, що 
Регіональний центр надає безоплатну вторинну правову допомогу особам, до 
яких застосовано адміністративне затримання, адміністративний арешт; особам, 
які відповідно до положень кримінально процесуального законодавства 
вважається затриманими; особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою. 
 Володимир Бобруйко зосередив увагу 
на порядку подання та розгляду 
звернень про надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Було 
зосереджено увагу на порядку надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги особам, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». 
Також було розглянуто типові питання, з якими звертаються громадяни до 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 
конкретних прикладах. Розглянули питання щодо порядку надання пільг 
учасникам бойових дій, порядку отримання аліментів, зняття з реєстрації місця 
проживання, прийняття спадщини, позбавлення права користування житлом 
тощо. 
По завершенню заходу працював консультативний пункт, в результаті 
діяльності якого військові отримали змістовні юридичні консультації. 
 

- Городнянському районному територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки (10.02.2021); 

 
10 лютого 2021 року заступник 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 соціальної 
підтримки. 
Відвідувачі та працівники установи 
поінформовані про перелік юридичних послуг, 
які можна отримати у Городнянському бюро 
правової допомоги, та категорії осіб, які мають 
право на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Забезпечила установу інформаційними матеріалами правового 
характеру системи безоплатної правової допомоги, надала громадянам 
консультації з трудового, пенсійного права та законодавства з питань 
соціального забезпечення.  



* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 

 

- Краснянському старостинському окрузі Іванівської ОТГ Чернігівського 

району (26.01.2021), 

- с. Золотинка Краснянської сільської ради Іванівської ОТГ 

Чернігівського району (26.01.2021): 

 

 26 січня 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко спільно з 
головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юрієм 
Кирданом провели правопросвітницькі 
заходи та вуличне інформування із 
земельних питань в межах реалізації 
пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» та надали правову допомогу мешканцям с. Красне та с. 
Золотинка Іванівської територіальної громади. 
 Під час зустрічей мешканців громад було 
проінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну ділянку, 
правове регулювання користування земельною 
ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння 
кадастрових номерів, відповідальності за 
порушення земельного законодавства, порядок та 
підстави надання безоплатної правової допомоги, 
способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які 
необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись.  

Після проведених заходів, в приміщенні Краснянського старостинського округу 
було здійснено прийом місцевого населення. Окрім того, бажаючі отримали 
візитки із зазначенням контактних номерів та адресою Центру, а також буклети 
«БПД». 
 
 



- Смичинському старостинському окрузі Городнянської ОТГ 

Чернігівського району (26.01.2021): 

 

26 січня 2021 року заступниця начальника 
Городнянського бюро правової допомоги Тетяна 
Костюкова провела правопросвітницький захід із 
земельних питань в межах реалізації пілотного 
проєкту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» та надала 
правову допомогу мешканцям с. Смичин. 
Під час зустрічей мешканців громади було 
проінформовано про порядок набуття та реалізації 
права власності на земельну ділянку, правове 
регулювання користування земельною ділянкою 
та право земельного сервітуту, встановлення меж 

земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, відповідальності за 
порушення земельного законодавства, порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок приватизації 
земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись.  
Після проведених заходів, в приміщенні Смичинського старостинського округу 
було здійснено прийом місцевого населення.  

 

- Вознесенському старостинському окрузі Киселівської ОТГ 

Чернігівського району (27.01.2021): 

 

 27 січня 2021 року фахівці Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги - заступник 
начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги 
Данило Павлюк спільно з головним 
спеціалістом відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Юрієм 
Кирданом провели правопросвітницькі заходи 
та вуличне інформування із земельних питань 
в межах реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» та надали 

правову допомогу мешканцям с. Вознесенське. 
Під час зустрічей мешканців громад було проінформовано про порядок набуття 
та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 



встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до 
яких організацій звертатись.  
Також працівниками Центру місцевим жителям були надані консультації та 
інформаційні матеріали з правових питань. 

 

- Губицькому старостинському окрузі Любецької ОТГ Чернігівського 

району (27.01.2021): 

 

 27 січня 2021 року заступник начальника відділу 
Славутицьке бюро правової допомоги Наталія 
Новик провела правопросвітницький захід в 
приміщенні Губицької сільської ради із земельних 
питань в межах реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» та надала правову допомогу 
мешканцям с. Губичі. 
Під час зустрічі Наталія Новик проінформувала 
мешканців громади про порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, про 
порядок набуття та реалізації права власності на 

земельну ділянку, правове регулювання користування земельною ділянкою та 
право земельного сервітуту, встановлення меж земельних ділянок, присвоєння 
кадастрових номерів, відповідальності за порушення земельного законодавства, 
порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги, способи захисту 
прав людини, порядок приватизації земельних ділянок та документи, які 
необхідні для цього та до яких організацій звертатись.  
Після проведених заходів було здійснено прийом місцевого населення та 
роздано буклети правопросвітницького характеру.  

 

- Киїнській ОТГ Чернігівського району (28.01.2021): 
 

 28 січня 2021 року начальник відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Бойко Юлія провела 
правопросвітницький захід та вуличне інформування із земельних питань в 
межах реалізації пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» та надали правову допомогу мешканцям с. 
Киїнка. 



Під час зустрічі із мешканцями громади їх 
було проінформовано про порядок набуття 
та реалізації права власності на земельну 
ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право 
земельного сервітуту, встановлення меж 
земельних ділянок, присвоєння кадастрових 
номерів, відповідальності за порушення 
земельного законодавства, порядок та 
підстави надання безоплатної правової 

допомоги, способи захисту прав людини, порядок приватизації земельних 
ділянок та документи, які необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись.  
Після проведених заходів, в приміщенні громади було здійснено прийом 
місцевого населення та роздано інформаційні буклети. 
 

- Даницькому старостинському окрузі Ріпкинської ОТГ Чернігівського 

району (28.01.2021): 

 

 28 січня 2021 року заступник начальника 
відділу Ріпкинського бюро правової 
допомоги Олександр Гаан провів 
правопросвітницький захід та вуличне 
інформування із земельних питань в межах 
реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» та надали правову 
допомогу мешканцям с. Даничі. 

Під час зустрічі із мешканцями громади їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до 
яких організацій звертатись.  
Після проведених заходів, в приміщенні Даницького старостинського округу 
було здійснено прийом місцевого населення з врученням правопросвітницьких 
матеріалів. 

 

 

 



- Петрушинському старостинському окрузі Киселівської ОТГ 

Чернігівського району (29.01.2021): 

 

29 січня 2021 року заступник начальника 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Ярослав Хоменко та головний спеціаліст 
Ріпкинського бюро правової допомоги 
Євгенія Панова провели 
правопросвітницький захід та вуличне 
інформування із земельних питань в межах 
реалізації пілотного проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та надали 
правову допомогу мешканцям с. Петрушин. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до 
яких організацій звертатись.  

Після проведених заходів, в 
приміщенні Петрушинського 
старостинського округу було здійснено 
прийом місцевого населення і 
розповсюджено інформаційні 
матеріали з правових питань. 

 
 
 
 

 

- Тупичівській ОТГ Чернігівського району (02.02.2021): 

 
02 лютого 2021 р. для громадян Тупичівської ОТГ проведено тематичну 
консультацію "День юридичної допомоги". В даному заході взяли участь 
директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко наряду з представниками керівного 
складу ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській 
області» Марією Фінюк, Чернігівського відділення Українського державного 

https://www.facebook.com/rfpp.cn.ua/?__cft__%5b0%5d=AZUNGyZlMng6nXJu8EfHzXXHuBfJiFtjZS_Cf9ix3qm9EE6Fc0VzyqyRG8eHAL_XtrcvIFHIi5PDHt8kXWAMZ4jef2GZ1rX8yWH3dFe6CK9JeVOSDNHGqC7qvOMlCkcZW7wMGh0_VEUvVTN4WnBmWlCUCvBzTQAJcu6jIafsyPiin_B8_Nsod4sVYVhgj44JfdwnSPF3D3Ah3vquLSRVyILrJJAfXv4mIire4qcuHVPQng&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/rfpp.cn.ua/?__cft__%5b0%5d=AZUNGyZlMng6nXJu8EfHzXXHuBfJiFtjZS_Cf9ix3qm9EE6Fc0VzyqyRG8eHAL_XtrcvIFHIi5PDHt8kXWAMZ4jef2GZ1rX8yWH3dFe6CK9JeVOSDNHGqC7qvOMlCkcZW7wMGh0_VEUvVTN4WnBmWlCUCvBzTQAJcu6jIafsyPiin_B8_Nsod4sVYVhgj44JfdwnSPF3D3Ah3vquLSRVyILrJJAfXv4mIire4qcuHVPQng&__tn__=-UC%2CP-y-R


фонду підтримки фермерських 
господарств Катериною Годун,  
Городнянської ДПІ Головного 
управління ДПС у Чернігівській 
області Ольгою Лукашенко, 
Управління захисту споживачів 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Чернігівській області Олександром 
Зеновим, Департаменту розвитку 
економіки та сільського господарства 
Чернігівської обласної державної 

адміністрації Василем Жуком та Городнянського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області 
Оксаною Мельник. 

Про запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення та реалізацію 
права на безоплатну правову допомогу мешканців 
громади консультував директор Центру Володимир 
Бобруйко. 

 

 

 

 

- Березнянській ОТГ Чернігівського району (10.02.2021): 

 

 10 лютого 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Володимир Бобруйко спільно з головою 
Чернігівської обласної організації ветеранів 
України Анатолієм Скуратовичем, 
начальником управління соціального 
захисту населення Чернігівської РДА 
Валентиною Луговою та начальником 
відділу обслуговування громадян № 1 
(сервісний центр) ГУ ПФУ в Чернігівській 

області Іриною Мурадян прийняв участь у проведенні правопросвітницьких 
заходів та наданні безоплатної правової допомоги мешканцям Березнянської 
селищної територіальної громади Чернігівського району.  
 В приміщенні Березнянської селищної ради присутніх було поінформовано про 
запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, правове 
регулювання права на землю, порядок набуття та реалізації права власності на 
земельну ділянку, правове регулювання питань запобігання та протидії 



домашньому насильству, порядок та підстави надання безоплатної правової 
допомоги, про порядок доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 
для пільгових категорій населення, про способи захисту прав людини, порядок 
оформлення спадкових справ, права та обов’язки батьків і дітей, чоловіків і 

дружин, порядок розподілу спільного 
майна, призначення аліментів, 
відшкодування матеріальної шкоди.  
Було висвітлено питання щодо діяльності 
Центру. Окрім того проведено робочу 
зустріч з головою Березнянської ОТГ 
Володимиром Павленко, під час якої 
обговорили питання співпраці направлені 
на підвищення правової свідомості та 
надання безоплатної правової допомоги 

мешканцям громади. 
По завершенню заходів, працював консультативний пункт доступу до 
безоплатної правової допомоги.  

 

- Киселівській ОТГ Чернігівського району (11.02.2021): 

 

 11 лютого 2021 року працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги - начальник відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Юлія Бойко та заступник 
начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Ярослав Хоменко 
провели правопросвітницький захід та вуличне 
інформування із земельних питань в межах 
реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надали правову допомогу 
мешканцям с. Киселівка. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх було 

проінформовано про порядок набуття та реалізації права власності на земельну 
ділянку, правове регулювання користування 
земельною ділянкою та право земельного 
сервітуту, встановлення меж земельних 
ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного 
законодавства, порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, способи 
захисту прав людини, порядок приватизації 
земельних ділянок та документи, які 

необхідні для цього та до яких організацій звертатись.  



 Після проведених заходів, в приміщенні Киселівської сільської ради було 
здійснено прийом місцевого населення.  

 
 
- Красилівському старостинському окрузі Кіптівської ОТГ Чернігівського 

району (12.02.2021): 
 

 
12 лютого 2021 року головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Юрій Кирдан та головний 
спеціаліст Ріпкинського бюро правової 
допомоги Євгенія Панова провели 
правопросвітницький захід та вуличне 
інформування із земельних питань в 
межах реалізації пілотного проєкту 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та 
надали правову допомогу мешканцям с. Красилівка. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до 
яких організацій звертатись.  

 
 
 Після проведених заходів, в 
приміщенні Красилівського 
старостинського округу було здійснено 
прийом місцевого населення та 
розповсюджено інформаційні матеріали 
на правову тематику.  

 

 

 

 

 

 



- Халявинському старостинському окрузі Новобілоуської ОТГ 

Чернігівського району (17.02.2021): 

 

17 лютого 2021 року начальник відділу 
організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з її надавачами 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Данило Павлюк та головний спеціаліст 
Ріпкинського бюро правової допомоги 
Євгенія Панова провели 
правопросвітницький захід та вуличне 
інформування із земельних питань в межах 
реалізації пілотного проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та надали 
правову допомогу мешканцям с. Халявин. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до 
яких організацій звертатись.  

 Після проведених заходів було 
здійснено прийом місцевого населення та роздані інформаційні буклети.  
 

 

- Серединському старостинському окрузі Олишівської ОТГ 

Чернігівського району (18.02.2021): 

18 лютого 2021 року працівники відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги – начальник Юлія Бойко та головний 
спеціаліст Юрій Кирдан провели правопросвітницький захід та вуличне 



 інформування із земельних питань в 
межах реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» та 
надали правову допомогу мешканцям с. 
Серединка. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх 
було проінформовано про порядок набуття 
та реалізації права власності на земельну 
ділянку

, 
правове 

регулювання користування земельною 
ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, 
присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного 
законодавства, порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, способи 
захисту прав людини, порядок приватизації 
земельних ділянок та документи, які 
необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись.  
Після проведених заходів в приміщенні с. Серединка було здійснено прийом 
місцевого населення, якому вручені й інформаційні буклети. 

 

- Бутівському старостинському окрузі Городнянської ОТГ Чернігівського 

району (23.02.2021):  

 
23 лютого 2021 року заступник начальника відділу Городнянського бюро 

правової допомоги Тетяна Костюкова 
провела правопросвітницький захід та 
вуличне інформування із земельних питань 
в межах реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» та 
надали правову допомогу мешканцям с. 
Бутівка. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх 
було проінформовано про порядок набуття 
та реалізації права власності на земельну 
ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право 
земельного сервітуту, встановлення меж 
земельних ділянок, присвоєння 



кадастрових номерів, відповідальності за порушення земельного законодавства, 
порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги, способи захисту 
прав людини, порядок приватизації земельних ділянок та документи, які 
необхідні для цього та до яких організацій звертатись.  
По закінченню заходу мешканцям села було надані вичерпні консультації з 
питань чинного законодавства та інформаційні буклети. 

 

- Остерській міській раді Чернігівського району (24.02.2021): 

 
24 лютого 2021 року в Остерській міській раді працював виїзний 
консультативний пункт, діяльність якого забезпечив заступник начальника 

відділу Козелецьке бюро правової 
допомоги Володимир Михед. 
 За отриманням правової допомоги 
звернулась три особи, яким було 
надано вичерпні консультації з питань 
виконання кредитних зобов’язань 
замість повнолітньої доньки, яка 
перебуває на обліку у психіатра, 
переведення з пенсії по вислузі років 
на пенсію за віком та перерахунку 
розміру пенсії, усунення зелених 
насаджень, а саме фруктових дерев від 
домоволодіння на відстань 

передбачену законодавством і також усунення новозбудованої вигрібної ями на 
відстань зазначену в санітарних нормах. 
По завершенню роботи виїзного консультпункту Володимир Михед 
розповсюдив відповідні інформаційні буклети правової тематики в місцях 
доступу відвідувачів до інформації. 

 

- Замглайській селищній раді Ріпкинської ОТГ Чернігівського району 

(25.02.2021): 

 

 25 лютого 2021 року заступник 
начальника відділу Ріпкинське бюро 
правової допомоги Олександр Гаан 
провів правопросвітницький захід та 
вуличне інформування із земельних 
питань в межах реалізації пілотного 
проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надали правову 
допомогу мешканцям смт. Замглаї. 



Під час зустрічі із мешканцями громади їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до 
яких організацій звертатись.  
Після проведених заходів, в приміщенні селищної ради було здійснено прийом 
мешканців з правових питань та роздано інформаційні матеріали. 

 

- Михайло-Коцюбинській селищній раді Чернігівського району 

(26.02.2021): 

26 лютого 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бобруйко спільно з заступником 
начальника відділу Регіонального 
центру з надання  безоплатної 
вторинної  правової  допомоги  у 
Чернігівській області Дмитром 
Савуляком провели 
правопросвітницькі заходи та 

надавали безоплатну правову допомогу мешканцям Михайло-Коцюбинської 
селищної територіальної громади Чернігівського району. 
 Було проведено робочу зустріч з головою Михайло-Коцюбинської ОТГ Ніною 
Ворох, під час якої обговорили питання співпраці направлені на підвищення 
правової свідомості та надання безоплатної правової допомоги (в тому числі і 
проведення виїзних прийомів в старостинських округах) мешканцям громади. 

В приміщенні Михайло-
Коцюбинської селищної ради 
присутніх було проінформовано 
про запровадження ринку землі 

сільськогосподарського 
призначення, правове регулювання 
права на землю, порядок та 
підстави надання безоплатної 
правової допомоги, про порядок 
доступу до безоплатної  
вторинної правової допомоги для 
пільгових категорій населення, про 
способи захисту прав людини, 

права та обов’язки батьків і дітей, чоловіків і дружин, порядок розподілу 
спільного майна, призначення аліментів, правове регулювання питань 



запобігання та протидії домашньому насильству. Було висвітлено питання 
щодо діяльності Центру, його основні завдання та функції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
По завершенню вищезазначених заходів 
працював консультативний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги.  
 

- Неданчицькому старостинському окрузі Любецької ОТГ Чернігівського 

району (26.02.2021): 

 
26 лютого 2021 року заступник 
начальника відділу Славутицьке бюро 
правової допомоги Наталія Новик 
провела правопросвітницький захід та 
вуличне інформування із земельних 
питань в межах реалізації пілотного 
проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надала правову 
допомогу мешканцям с. Неданчичі. Під 
час зустрічі із мешканцями громади їх 
було проінформовано про порядок 

набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до 
яких організацій звертатись.  
Також, в приміщенні Неданчицького старостинського округу відбувся прийом 
мешканців з наданням консультацій.  
 
 

- Добрянській  ОТГ Чернігівського району (01.03.2021): 

Головний спеціаліст Ріпкинського бюро правової допомоги Євгенія Панова 



01 березня 2021 року провела правопросвітницький захід в Добрянській 
об’єднаній територіальній громаді.  
Мешканців громади поінформовано про 
порядок набуття та реалізації права 
власності на земельну ділянку, правове 
регулювання користування земельною 
ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, 
присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного 
законодавства, порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, способи 
захисту прав людини, порядок приватизації 
земельних ділянок та документи, які 
необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись.  
Після зазначеного інформування було здійснено надання консультацій та 
інформаційних матеріалів жителям населеного пункту. 

 

-   Новобілоуській ОТГ Чернігівського району (11.03.2021), 

- Старобілоуському старостинському окрузі Новобілоуської ОТГ 

Чернігівського району (11.03.2021): 

 
  11 березня 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Бобруйко прийняв 
участь у проведенні 
правопросвітницьких заходів та наданні 
безоплатної правової допомоги 
мешканцям Новобілоуської 
територіальної громади Чернігівського 
району (в т.ч. і в Старобілоуському 
старостинському окрузі). У даному 

заході прийняли участь також голова Чернігівської обласної організації 
ветеранів України Анатолій Скуратович, заступник начальник управління 
соціального захисту населення Чернігівської РДА Алла Нехай та начальник 
відділу обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) ГУ ПФУ в 
Чернігівській області Ірина Мурадян. 



В приміщеннях Новобілоуської сільської ради, а 
також Старобілоуського старостинського округу 
присутніх було поінформовано про 
запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення, правове 
регулювання права на землю, порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну ділянку, 
порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги, порядок доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги для 
пільгових категорій населення, способи захисту 
прав людини, порядок оформлення спадкових 
справ, права та обов’язки батьків і дітей, 
чоловіків і 

дружин, порядок розподілу спільного 
майна, призначення аліментів, 
відшкодування матеріальної шкоди, 
правове регулювання питань запобігання 
та протидії домашньому насильству, 
протидію та запобігання дискримінації за 
гендерною ознакою.  
Також, було висвітлено питання 
діяльності Центру, його основні завдання 
та функції 
Окрім того, в ході заходу відбулася робоча зустріч з головою Новобілоуської 
ОТГ Дмитром Федоровим, під час якої обговорили питання співпраці 
направлені на підвищення правової свідомості та надання безоплатної правової 
допомоги мешканцям громади. 
 По завершенню вказаних заходів відпрацював консультативний пункт доступу 
до безоплатної правової допомоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Андріївському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

ОТГ Чернігівського району (16.03.2021), 



- Кархівському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Чернігівського району (16.03.2021), 

- Ковпитському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Чернігівського району (16.03.2021): 

 
 16 березня 2021 року директором 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимиром 
Бобруйком спільно з заступником 
начальника відділу Регіонального 
центру з надання БВПД у 
Чернігівській області Дмитром 
Савуляком та з керуючим справами 
(секретарем) виконавчого комітету 
Михайло-Коцюбинської селищної 
ради Катериною Бабич проведені 

правопросвітницькі заходи з питань реалізації права на безоплатну правову 
допомогу і реалізації пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 
господарство» та надано правову 
допомогу мешканцям сіл 
Андріївка, Кархівка та Кавпита 
Михайло-Коцюбинської ОТГ. 
 Під час зустрічей мешканців 
громад було проінформовано про 
порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, 
способи захисту прав людини, 
запобігання та протидію 
домашньому насильству, 
протидію та запобігання 

дискримінації за гендерною 
ознакою, права дітей, порядок 
набуття та реалізації права власності 
на земельну ділянку, встановлення 
меж земельних ділянок, 
відповідальності за порушення 
земельного законодавства, порядок 
приватизації земельних ділянок та 
документи, які необхідні для цього 
та до яких організацій звертатись. 
Після проведених заходів було 
здійснено прийом місцевого 
населення та відбулися зустрічі з 



старостами Андріївського, Каріхівського та Ковпитського старостинських 
округів Миколою Будаловським, Аллою Можар та Василем Кислим під час 
яких обговорили питання співпраці. 

 

-   Тупичівській ОТГ Чернігівського району (17.03.2021), 

- Івашківському старостинському окрузі Тупичівської ОТГ 

Чернігівського району (17.03.2021): 

 
17 березня 2021 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Кирдан провів 
правопросвітницькі заходи із земельних питань в межах реалізації пілотного 
проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надав правову допомогу мешканцям Тупичівської ОТГ і с. 
Івашківка. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх було поінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
порядок приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для її 
оформлення, способи захисту прав людини, відповідальність за порушення 

земельного законодавства, 
порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги.  
Правопросвітницький захід в с. 
Івашківка відбувся під час 
проведення зборів села та 
значно зацікавив його жителів, 
які зосереджено ознайомилися 
з правовим врегулюванням 
запровадження ринку земель 

сільськогосподарського 
призначення, порядком набуття 

та реалізації права власності на земельну ділянку, встановленням меж 
земельних ділянок, порядком дострокового розірвання договору оренди землі, 
відповідальністю за порушення земельного законодавства, порядком та 
підставами надання безоплатної правової допомоги, питаннями протидії та 
запобігання дискримінації за гендерною ознакою. 



 По закінченню зазначених заходів зборів 
громадянам була надана правова допомога.  

 

- Кузничівському старостинському окрузі Городнянської ОТГ 

Чернігівського району (17.03.2021): 

 

17 березня 2021 року заступник начальника відділу Городнянського бюро 
правової допомоги Тетяна Костюкова 
провела правопросвітницький захід із 
земельних питань в межах реалізації 
пілотного проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надала правову допомогу 
мешканцям села Кузничі.  
Під час зустрічі із мешканцями громади їх 
було поінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну 
ділянку, правове регулювання користування 
земельною ділянкою та право земельного 
сервітуту, встановлення меж земельних 
ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
порядок приватизації земельних ділянок та 
документи, які необхідні для її оформлення, 
способи захисту прав людини, 

відповідальність за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги. 
По завершенню заходу мешканцям надано правову допомогу та інформаційні 
матеріали.  

 

 

 

 

 



- Кіптівській ОТГ Чернігівського району (19.03.2021): 

 
19 березня 2021 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг 
Кіптівської сільської ради заступник начальника відділу Козелецьке бюро 
правової допомоги Володимир Михед забезпечив роботу пункту дистанційного 
доступу до безоплатної правової допомоги та проведення 
правопросвітницького заходу із земельних питань в межах реалізації пілотного 

проєкту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство». 
Під час правопросвітницького заходу 
обговорено  питання про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну 
ділянку, правове регулювання користування 
земельною ділянкою та право земельного 
сервітуту, встановлення меж земельних 
ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
порядок приватизації земельних ділянок та 
документи, які необхідні для її оформлення, 
способи захисту прав людини, 
відповідальність за порушення земельного 

законодавства, порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги. 
Крім того, було розміщено інформаційні матеріали на правову тематику в місці 
очікування відвідувачів Центру надання адміністративних послуг. 

 

- Петрушівському старостинському окрузі Ріпкинської ОТГ 

Чернігівського району (25.03.2021): 

 25 березня 2021 року заступник начальника 
відділу Ріпкинське бюро правової допомоги 
Олександр Гаан провів правопросвітницький 
захід та вуличне інформування із земельних 
питань в межах реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство» та надали правову 
допомогу мешканцям с. Петруші. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх було 
проінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну ділянку, 
правове регулювання користування земельною 
ділянкою та право земельного сервітуту, 

встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та підстави 
надання безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок 
приватизації земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до 
яких організацій звертатись.  



Після проведених заходів, в приміщенні Петрушівської сільської ради було 
здійснено прийом місцевого населення.  

 

- Архівному відділі Городнянської районної державної адміністрації  

(09.02.2021): 

В архівному відділі Городнянської районної 
державної адміністрації заступником начальника 
відділу Городнянського бюро правової допомоги 
Тетяною Костюковою 09 лютого 2021 року 
проведений правопросвітницький захід, під час 
якого вона розповіла присутнім про основні 
положення Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу», ознайомила з видами та 
послугами первинної та вторинної правової 
допомоги, категоріями громадян, яким надається 
безоплатна вторинна правова допомога, та 
порядком реалізації права на її отримання.  
Цього ж дня у фахівець бюро організувала 
прийом громадян, яким  було надано відповідні 

роз’яснення та шляхи вирішення порушених питань. 
По закінченні заходу у приміщенні відділу були розміщені інформаційні 
матеріали системи безоплатної правової допомоги з контактами. 
 

- з Городнянською міською радою (19.03.2021): 
 

 
19 березня 2021 року заступник 
начальника відділу Городнянське 
бюро правової допомоги Тетяна 
Костюкова спільно з представником 
ГО «Громадський радник» від 
Чернігівської області, депутатом 
Городнянської міської ради Антоном 
Гармашем провели робочу зустріч в 
ході якої обговорили напрямки 
майбутньої співпраці щодо 
здійснення прийому мешканців 
Городнянського району для 
оперативного вирішення нагальних 

питань які виникають у громадян.  
Увага була акцентована на подальшій співпраці Городнянського бюро правової 
допомоги з громадськістю та місцевою владою Городнянщини, зокрема, на 
періодичності та локаціях проведення заходів, видах послуг правового 
характеру, які жителі громади можуть отримати, порядку організації 
послідовної взаємодії.  



* в бібліотеках: 

- Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені В.Г. 

Короленка (11.02.2021, 25.02.2021, 11.03.2021, 25.03.2021): 

11 лютого 2021 року працівники 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
відновили прийом громадян в Чернігівській 
обласній універсальній науковій бібліотеці 
імені В.Г. Короленка. Саме директор Центру 
Володимир Бобруйко спільно з начальником 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлією Бойко 
провели перший прийом громадян в 
поточному році. 

Присутніх було проінформовано про порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок набуття та реалізації 
права власності на земельну ділянку, правове регулювання користування 
земельною ділянкою, встановлення меж земельних ділянок, відповідальності за 
порушення земельного законодавства, права та обов’язки батьків і дітей, 
чоловіків і дружин, порядок розподілу спільного майна, призначення аліментів. 

 Бажаючі отримали консультації з правових 
питань та інформаційні матеріали системи безоплатної правової допомоги. 

 

 

25 лютого 2021 року фахівці Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги – заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Ярослав Хоменко спільно з головним 
спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юрій 
Кирдан забезпечили роботу 
дистанційного пункту надання 
безоплатної правової допомоги в 



Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка, де 
за правовою допомогою зверталися особи, яким було надано консультації з 
питань повірки лічильників на водопостачання, надання субсидії, сплати коштів 
за транспортування газу та пенсійних виплат особам, які є ліквідаторами аварії 
на ЧАЕС.  
Окрім того, присутніх було проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, порядок набуття 
та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою, встановлення меж земельних ділянок, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, права та обов’язки 
батьків і дітей, чоловіків і дружин, порядок розподілу спільного майна, 
призначення аліментів. 
Громадянам вручені візитки із зазначення контактних номерів та адресою 
Центру, а також буклети «БПД» і інформаційні матеріали. 

 

 
  11 березня 20021 року співробітники 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги – 
заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Ярослав 
Хоменко та головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Світлана 
Махріна спільно з представником 
юридичної клініки «Adiutorium» Тетяною 

Приходько в громадській приймальні Чернігівської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка провели прийом громадян, яким було 
надано юридичні консультації з питань пенсійного законодавства та державної 
реєстрації нормативно-правових актів. 
Окрім того, присутніх було проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, правове регулювання користування земельною 
ділянкою, протидію та запобігання дискримінації за гендерною ознакою, 
Бажаючі отримали інформаційні матеріали системи безоплатної правової 
допомоги. 
 

 
25 березня 2021  року  головний  спеціаліст  відділу  правопросвітництва          
та  надання  безоплатної  правової  допомоги  Чернігівського  місцевого центру 
з  надання  безоплатної  вторинної  правової допомоги Світлана Махріна 
спільно з  представником  юридичної  клініки  «Adiutorium»  Альоною   Ричик 
за участі студента-практиканта юридичного відділення Чернігівського 
кооперативного   коледжу   Чернігівської  облспоживспілки   Владислава  
 



Солохненка в громадській приймальні 
Чернігівської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка 
провели прийом громадян. 
Було надано юридичні консультації з 
роз’яснення положень Законів України 
«Про звернення громадян» та «Про статус 
народного депутата України» та 
інформаційні матеріали з правових питань. 
Окрім того, громадськість було 
проінформовано про порядок надання 
безоплатної правової допомоги, 

положення чинного законодавства в сфері тарифної політики. 
 

- Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі Славутицької 

ЦБС (10.03.2021): 
 

10 березня 2021 року заступник начальника 
відділу Славутицьке бюро правової 
допомоги Наталія Новик провела прийом 
громадян.  
Під час зустрічі, Наталія Новик 
проінформовала присутніх про порядок та 
підстави надання безоплатної правової 
допомоги, способи захисту прав людини, 
запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення, 
порядок набуття та реалізації права 
власності на земельну ділянку, права дітей, 
протидію та запобігання дискримінації за 

гендерною ознакою.  
Окрім того, бажаючі отримали візитки із зазначення контактних номерів та 
адресою бюро, а також буклети «БПД». 

 

 

* в установах пробації, виконання покарань, слідчих ізоляторах: 
 

- Новозаводському, Деснянському та Чернігівському районних відділах 

філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області (09.03.2021): 

 

 09 березня 2021 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко та головний 



спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги зазначеного Центру Світлана Махріна у приміщенні 
Новозаводського, Деснянського та Чернігівського районних відділів філії 

Державної установи «Центр пробації» в 
Чернігівській області провели прийом 
суб’єктів пробації. 
Також присутніх було проінформовано 
про запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення, 
порядок набуття та реалізації права 
власності на земельну ділянку, порядок та 
підстави надання безоплатної правової 
допомоги, способи захисту прав людини, 
права дітей, протидію та запобігання 

дискримінації за гендерною ознакою. Бажаючі отримали інформаційні 
матеріали системи безоплатної правової допомоги. 
 

- Городнянському районному секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» у Чернігівській області (15.02.2021, 04.03.2021): 

 

15 лютого 2021 року у приміщенні 
Городнянського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» у 
Чернігівській області працював 
дистанційний пункт доступу до 
безоплатної правової допомоги, 
організований  заступником начальника 
відділу Городнянське бюро правової 
допомоги Тетяною Костюковою. 
Фахівець бюро проінформувала 
відвідувачів та працівників установи про 

перелік юридичних послуг, які можна отримати у Городнянському бюро 
правової допомоги, та категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, провела прийом відвідувачів з нагальних питань чинного 
законодавства і залишила у приміщенні установи інформаційні матеріали 
правового характеру системи безоплатної правової допомоги. 
 

 
 

 04 березня 2021 року в Городнянському районному секторі філії Державної 
установи «Центр пробації» у Чернігівській області продовжував діяти за участі  
заступника начальника відділу Городнянське бюро правової допомоги Тетяни 
Костюкової дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги.  



Пані Тетяна проінформувала 
присутніх про діяльність та функції 
Городнянського бюро правової 
допомоги, відзначила категорії осіб, 
які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу,  роздала 
інформаційні буклети та відповіла та 
актуальні питання в сфері земельних 
відносин та підприємництва.  
Установу забезпечено інформаційними 

матеріалами правового характеру системи безоплатної правової допомоги. 
 

 

- Славутицькому міському секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» в м. Києві та Київській області (16.02.2021, 16.03.2021): 

 

 16 лютого 2021 року заступник начальника 
відділу Славутицьке бюро правової допомоги 
Наталія Новик провела правопросвітницький 
захід у приміщенні Славутицького міського 
сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в м. Києві та Київській області.  
Під час виступу вона 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. 
По закінченню заходу забезпечила установу інформаційними матеріалами 
правового характеру системи безоплатної правової допомоги.  
 

 
16 березня 2021 року працював 
дистанційний пункт доступу до 
безоплатної правової допомоги у 
приміщенні Славутицького міського 
сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в м. Києві та Київській області. 
Прийом  здійснювала заступник 
начальника відділу Славутицьке бюро 
правової допомоги Наталія Новик. В ході 
роботи  пункту  надані  роз’яснення  щодо 
порядку  укладення   трудового  договору 
та можливості отримання компенсації в 



грошовій формі за дні відпустки. Окрім того, Наталія Новик проінформувала 
присутніх про функції та повноваження Славутицького  бюро  правової     
допомоги, розповсюдила інформаційну літературу. 
 
 

- Козелецькому районному секторі з питань пробації Центрального 

міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації 

Міністерства юстиції України (22.02.2021): 

 

 22 лютого 2021 року у 
приміщенні Козелецького 
районного сектору з питань 
пробації Центрального 
міжрегіонального управління з 
питань виконання покарань та 
пробації Міністерства юстиції 
України заступник начальника 
відділу Козелецьке бюро правової 
допомоги Чернігівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Михед 
забезпечив роботу пункту 

дистанційного доступу до безоплатної правової допомоги, куди за правовою 
допомогою звернулися підоблікові пробації особи, яким було надано вичерпні 
консультації з питань чинного законодавства  
Крім того, проведено робочу з очільником установи Іваном Глущенком, в ході 
якої обговорено питання поглиблення співпраці в сфері надання безоплатної 
правової допомоги, особам, які перебувають на обліку районному секторі з 
питань пробації. 
По завершенню заходу Володимир Михед розповсюдив буклети та плакати з 
правової тематики в місцях доступу відвідувачів до інформації. 
 
 
 
 
 

- Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» (04.03.2021):  

 

04 березня 2021  року директор Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Володимир  Бобруйко  
 



спільно з директором 
Регіонального центру з надання 
БВПД у Чернігівській області 
Іриною Протченко провели в 
Чернігівському слідчому 
ізоляторі правопросвітницькі 
заходи для засуджених, які 
відбувають покарання у вигляді 
позбавлення волі. 
Спільно з начальником 
Чернігівського слідчого 
ізолятора Ігорем Дроздом та з 
заступником начальника 
Чернігівського слідчого 

ізолятора Юрієм Білоколошею обговорили питання співпраці, надання 
безоплатної правової допомоги, проведення 
спільних правопросвітницьких заходів, 
поширення друкованих матеріалів, а також 
проведенні всіх заходів, направлених на 
допомогу у вирішенні правових запитів та 
проблем засуджених, які відбувають 
покарання у вигляді позбавлення волі та осіб, 
які перебувають під слідством. 
 Під час спілкування було розкрито питання 
порядку та підстав надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, способів 
захисту прав людини. Також, засуджених 
було проінформовано про запровадження 
ринку землі сільськогосподарського 
призначення, правове регулювання права на 
землю, порядок набуття та реалізації права 
власності на земельну ділянку, права та обов’язки батьків і дітей, порядок 
оформлення спадкових справ, призначення аліментів, порядок проведення 
розподілу оплати житлово-комунальних послуг між мешканцями квартири. 

 

 

*проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти: 

 

- Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 (24.02.2021): 
 
 



24 лютого 2021 року заступник начальника відділу Славутицьке бюро правової 
допомоги Наталія Новик провела бесіду для 
учнів 9 класу Славутицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4.  
Мета даного заходу полягала в підвищенні 
рівня правової культури дітей, набуття 
учнями правових знань та навичок у їх 
застосуванні, вміння регулювати свою 
поведінку та виховання поваги до прав 
людини загалом.  Окремо було розглянуто 
таку якість людини як справедливість, адже 
право іншими словами є нормативно 
закріплена справедливість. Учням було 

акцентовано увагу на можливості захисту своїх прав через систему органів 
безоплатної правової допомоги. 
По завершенню заходу  всіх присутніх поінформувала про систему безоплатної 
правової допомоги загалом, про роботу Бюро правової допомоги в м. 
Славутичі. Всі бажаючі отримали відповідні інформаційні буклети та плакати 
системи БПД . 
 

 
- Навчально-науковому інституті права і соціальних технологій 

Національного університету «Чернігівська політехніка» (10.03.2021): 

 
 10 березня 2021 року працівники 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги провели 
правопросвітницький захід для 
студентів ІІ курсу Навчально-
наукового інституту права і 
соціальних технологій Національного 
університету «Чернігівська 
політехніка» (спеціальність 081 
«Право», освітньо-професійна 

програма «Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та 
антикорупційні органи)», група АЮ-191) та куратора групи, доцента, кандидата 
юридичних наук Валентини Литвиненко. 
В ході заходу студентам провели екскурсію по Центру, розповіли про завдання 
Центру, порядок надання безоплатної правової допомоги, роботу відділів. З 
студентами обговорили найактуальніші правові питання з якими до Центру 
звертаються клієнти, питання прав людини, прав дітей, організаційно-правові 
засади запобігання та протидії домашньому насильству, протидію та 
запобігання дискримінації за гендерною ознакою, порядок притягнення до 
відповідальності за вчинений булінг та способи поновлення порушених прав і 
свобод людини. 



По завершенню зустрічі, студенти із захопленням зіграли в навчально-
розважальну настільну гру «Важниця правова», яка також дозволила підвищити 
рівень їх правових знань. 
 
 

- Чернігівському кооперативному коледжі (17.03.2021):  
 
17 березня 2021 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 
БВПД Володимир Бобруйко спільно з директором Регіонального центру з 
надання БВПД у Чернігівській області Іриною Протченко провели зустріч з 
студентами юридичного факультету Чернігівського кооперативного коледжу.  

 
 

Під час зустрічі майбутніх юристів 
було проінформовано про порядок та 
підстави надання безоплатної 
правової допомоги, порядок доступу 
до безоплатної вторинної правової 
допомоги для пільгових категорій 
населення, способів поновлення 
порушених прав тощо. 
Студентам зазначили, що юристи 
захищають інтереси людини, її права 
та свободи, інтереси суспільства від 
різноманітних протиправних 
посягань, ведуть боротьбу за 
справедливість, законність та 

правопорядок, а система безоплатної правової допомоги відіграє в цьому дуже 
велику роль. 
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. 

 
 

- Чернігівському вищому професійному училищі (23.03.2021): 
 

23 березня 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бобруйко спільно з директором 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 
Іриною Протченко провели зустріч з 
учнями Чернігівського вищого 
професійного училища. 



Під час зустрічі обговорювались питання щодо правового статусу 
неповнолітніх, способів захисту порушених прав, порядку та підстав 
притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності поведінки 
неповнолітніх в ситуації виникнення проблем з законом. 
Учнів було проінформовано про порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги, порядок доступу до безоплатної вторинної правової 
допомоги для дітей пільгових категорій населення. 
Були зазначені актуальні типові звернення громадян за отриманням безоплатної 
вторинної правової допомоги та шляхи вирішення їх проблемних питань. 
 
 

* в будинках-інтернатах, притулках, службах у справах дітей органів 
місцевого самоврядування, тощо: 

 
- Славутицькому міському центрі соціальних служб (11.02.2021): 

 

 
11 лютого 2021 року заступник 
начальника відділу Славутицького 
бюро правової допомоги Наталія 
Новик прийняла участь у 
інформаційному семінарі для осіб, які 
перебувають під супроводом 
Славутицького міського центру 
соціальних служб на тему 
«Адміністративна відповідальність за 
неналежне виконання батьківських 
обов’язків», організованому 
зазначеним центром. 

Під час виступу Наталія Новик проінформувала учасників семінару про 
порядок розлучення через органи державної реєстрації актів цивільного стану 
та в судовому порядку, про порядок стягнення аліментів на дітей (наказне та 
позовне провадження), на дітей після 18 років на період навчання, про 
перевірку цільового використання аліментів та відповідальність за невиконання 
батьківських обов’язків. Також, розглянули питання щодо запобігання та 
протидії домашнього насильства та розібрали, як необхідно діяти в тій чи іншій 
ситуації. Наприкінці заходу ознайомила учасників семінару з системою 
безоплатної правової допомоги в Україні, завданнями та функціями бюро 
правової допомоги, а також з категоріями громадян, які за законом мають право 
на безоплатну правову допомогу. Всі учасники заходу отримали буклети 
системи правової допомоги та інформаційні матеріали з адресою та номерами 
телефону бюро. 

 
 
 

 



* в громадських організаціях: 
  

- відділенні Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в 

Україні» в м. Чернігові (22.03.2021): 
 

22 березня 2021 року Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в особі директора Володимира Бобруйко та 
відділенням Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в 
Україні» в м. Чернігові в особі голови правління Людмили Жерносєк укладено 
меморандум про співпрацю з надання правової допомоги та юридичних 
соціальних послуг в інтересах осіб, які потребують безоплатної правової 
допомоги, а також забезпечення 
доступу до правової допомоги. 
В рамках співпраці директор 
Центру Володимир Бобруйко, 
головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Центру Світлана Махріна 
спільно з студентами-
практикантами юридичного 
відділення Чернігівського 
кооперативного коледжу 
Чернігівської облспоживспілки 
провели прийом громадян. 
В ході спілкування, було обговорено питання щодо організації надання 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, суб’єктів права на 
безоплатну вторинну правову допомогу, порядку отримання довідок про 

доходи членів сім’ї, 
успадкування за законом та 
заповітом, оформлення спадщини 
громадянами України та 
іноземцями, відмінностей між 
укладенням заповіту та 
договором дарування.  
Окрім того, бажаючі отримали 
консультації з правових питань та 
візитки із зазначення контактних 
номерів та адресою Центру, а 
також буклети «БПД» і 

інформаційні матеріали з правових питань. 
 
 

 
 



В умовах карантину проведено низку вебінарів, онлайн-зустрічей   

 

21 січня 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бобруйко спільно з директором 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області 
Іриною Протченко провели он-лайн 
зустріч з регіональним 
координатором Північного регіону 
громадської організації «Асоціація 
громадських радників України» 
Тетяною Сергієнко та громадськими 
радниками Чернігівського району. 

Обговорили питання співпраці, надання безоплатної правової допомоги, 
проведення спільних правопросвітницьких заходів, розроблення та поширення 
друкованих матеріалів, взаємодії з установами, організаціями, органами 
місцевого самоврядування, а також проведенні всіх заходів, направлених на 
допомогу у вирішенні правових запитів та проблем громадян. 

 

 

26 лютого 2021 року заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Хоменко Ярослав 
прийняв участь у вебінарі «Правові 
аспекти трудового законодавства», під 
час якого розповідав про окремі 
аспекти вирішення трудових спорів, 
вимоги до оформлення позовної заяви 

відповідно до статті 175 ЦПК України, наслідки невиконання вимог 
оформлення позовної заяви передбачених статтею 175 ЦПК України, навів 
приклади судової практики, визначив підсудність в цивільному, 
адміністративному та господарському судочинстві в порівняльному аспекті. 
Даний вебінар проведено Регіональним фондом підтримки підприємництва по 
Чернігівській області, за участі, також, представників Головного управління 
Державної податкової служби України у Чернігівській області, на якому 

https://www.facebook.com/chernihiv1/photos/a.1157154247634380/4378620972154342/?__cft__%5B0%5D=AZUwVAH0hjwj4Tkzcd2DNTVV2mt8QMeLBzTHkLqVyWM7rosmDZ2HyvJkzWuCyn7ZtOqrN0S5y5uJxhg9-nAXQNFcqH-IqfLFSaufuGHAzAVXDCRCHlufp_-zz2eIH42Jn0PhRB96KmxTQsqFwNAaULdUdd0uskcuNpoRLXFm8gk4YY9iwy1Ka_Rz5riSkcVjwVE&__tn__=EH-R


розкривались різні питання направлені на підтримку бізнесу на період 
карантину. 
 

 

10 березня 2021 року в 
приміщенні Городнянської 
районної філії 
Чернігівського обласного 
центру зайнятості в рамках 
проведення акції «Жінки, 
знайте свої права» 
заступником начальника 
відділу Городнянського 
бюро правової допомоги 
Тетяною Костюковою був 

проведений 
правопросвітницький захід для осіб, які перебувають на обліку як безробітні, 
спрямований на попередження та зупинення усіх форм насильства відносно 
жінок та дітей.  
Темою заходу було «Запобігання та протидія домашньому насильству». Під час 
заходу Тетяна Костюкова розкрила поняття домашнього насильства, його 
форми та їх прояви, порядок взаємодії суб’єктів запобігання та протидії 
домашньому насильству, детально зупинилась на спеціальних заходах щодо 
протидії домашньому насильству, які застосовуються до кривдника та порядку 
притягнення особи до адміністративної і кримінальної відповідальності за 
вчинення домашнього насильства. 
По завершенню заходу вона відповіла на питання, які цікавили учасників 
вебінару та проінформувала присутніх щодо порядку залучення волонтерів у 
сфері надання безоплатної правової допомоги, роз’яснивши напрямки 
волонтерської діяльності, умови та порядок здійснення її здійснення. 
Установу забезпечено інформаційними матеріалами правового характеру  

 

 

31 березня 2021 року у форматі 
онлайн директор Чернігівського 
місцевого центру Володимир 
Бобруйко провів навчання для осіб, 
які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі 
зайнятості. 
Учасники заходу були ознайомлені 
з порядком набуття та реалізації 
права власності на земельну 
ділянку, правовим врегулюванням 
користування земельною ділянкою, 



встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
відповідальності за порушення земельного законодавства, порядком надання 
безоплатної правової допомоги, поновленням на роботі, порядком запобігання 
та протидії домашньому насильству. Також були надані відповіді на питання 
стосовно порядку зняття з реєстрації місця проживання, призначення аліментів, 
оформлення спадщини, відшкодування матеріальної шкоди.  
 

 

Підготовлено та відзнято низку відео правового характеру в яких 

детально розповідається про конкретні правові ситуації та дії на таку 

тематику: 

 

(12 січня 2021) Про державну мову в 
сфері обслуговування споживачів 
розповідає головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Юрій 
Кирдан: 
• в яких випадках споживачів повинні 
обслуговувати державною мовою; 

• відповідальність за порушення законодавства; 
• куди звертатись при обслуговуванні на недержавній мові. 
 
 
 

 

(14/01/2021) Про правила 
користування піротехнічними 
виробами розповідає заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Данило Павлюк. 
Під час перегляду відео ви дізнаєтесь 
про наступні питання: 
• правила використання піротехнічних 

виробів; 
• правила утилізації використаних піротехнічних виробів. 



 
(14.01.2021) Про дії роботодавців на 
січневий локдаун розповідає 
начальник відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юлія Бойко. 
Під час перегляду відео ви дізнаєтесь 
про наступні питання: 
• передбачені законодавством шляхи 
вирішення проблемних питань; 

• оголошення простою; 
• надання відпустки працівникам за власний рахунок; 
• надання щорічних основних відпусток; 
• запровадження режиму неповного робочого часу; 
• переведення співробітників на дистанційну роботу або встановлення гнучкого 
режиму робочого часу. 
 
 
 

 

(21.01.2021) Про травмування на 
вулиці у зимовий час та отримання 
компенсації розповідає головний 
спеціаліст відділу Ріпкинське бюро 
правової допомоги Чернігівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Євгенія Панова. 
Під час перегляду відео ви 
дізнаєтесь про наступні питання: 
• Чи може людина, яка 
послизнулась і травмувалась на 

вулиці, отримати компенсацію за 
свої забої і переломи?; 
• Як діяти в разі отримання травми чи збитків, якщо падіння відбулося на 
слизькій 
дорозі?; 
• Кому висувати претензії?; 
• Хто повинен нести відповідальність за стан доріг?. 
 

 

 



 

(10.02.2021) Про кібербулінг 
розповідає головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Юрій 
Кирдан. 
Під час перегляду відео ви 
дізнаєтесь про наступні питання: 
• що таке кібербулінг?; 

• поради для батьків дітей щодо протидії кібербулінгу. 
 

 

 

 

(19.02.2021) Про права споживачів 
при придбанні непродовольчого 
товару належної якості розповідає 
головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Юрій Кирдан. 
Під час перегляду відео ви 
дізнаєтесь про наступні питання: 
• права споживачів при придбанні 

непродовольчого товару належної якості; 
• правила повернення товару якщо товар не використовувався; 
• права споживача при розірванні договору купівлі-продажу; 
• строки розгляду питання; 
• підстави для відмови; 
• судовий порядок захисту прав споживачів. 

 

 

 

 

 

 



Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян). 

 
* в закладах Державної служби зайнятості: 
 

- Чернігівському міському центрі зайнятості (16.02.2021, 17.02.2021, 
23.02.2021, 02.03.2021, 04.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 16.03.2021, 
18.03.2021, 25.03.2021, 26.03.2021); 

- Славутицькій міській філії Київського обласного центру зайнятості 
(29.01.2021). 

 
* у військкоматах, військових частинах, профільних громадських 

організаціях ветеранів та учасників АТО, госпіталях: 
 

- Чернігівському зональному відділі правопорядку Міністерства оборони 
України (26.01.2021); 

- Городнянському районному територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки (10.02.2021); 

- Чернігівській районній організації ветеранів (19.02.2021). 
 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, місцевих 

державних адміністрацій: 
 

- Краснянському старостинському окрузі Іванівської ОТГ Чернігівського 
району (26.01.2021); 

- с. Золотинка Краснянської сільської ради Іванівської ОТГ 
Чернігівського району (26.01.2021); 

- Смичинському старостинському окрузі Городнянської ОТГ 
Чернігівського району (26.01.2021); 

- Вознесенському старостинському окрузі Киселівської ОТГ 
Чернігівського району (27.01.2021); 

- Губицькому старостинському окрузі Любецької ОТГ Чернігівського 
району (27.01.2021); 

- Киїнській ОТГ Чернігівського району (28.01.2021); 
- Даницькому старостинському окрузі Ріпкинської ОТГ Чернігівського 

району (28.01.2021); 
- Петрушинському старостинському окрузі Киселівської ОТГ 

Чернігівського району (29.01.2021); 
- Тупичівській ОТГ Чернігівського району (02.02.2021); 
- Березнянській ОТГ Чернігівського району (10.02.2021); 
- Киселівській ОТГ Чернігівського району (11.02.2021); 
- Красилівському старостинському окрузі Кіптівської ОТГ Чернігівського 

району (12.02.2021); 
- Халявинському старостинському окрузі Новобілоуської ОТГ 

Чернігівського району (17.02.2021); 



- Серединському старостинському окрузі Олишівської ОТГ 
Чернігівського району (18.02.2021); 

- Бутівському старостинському окрузі Городнянської ОТГ Чернігівського 
району (23.02.2021); 

- Остерській міській раді Чернігівського району (24.02.2021); 
- Замглайській селищній раді Ріпкинської ОТГ Чернігівського району 

(25.02.2021); 
- Михайло-Коцюбинській селищній раді Чернігівського району 

(26.02.2021); 
- Неданчицькому старостинському окрузі Любецької ОТГ Чернігівського 

району (26.02.2021); 
- Добрянській  ОТГ Чернігівського району (01.03.2021); 
-   Новобілоуській ОТГ Чернігівського району (11.03.2021); 
- Старобілоуському старостинському окрузі Новобілоуської ОТГ 

Чернігівського району (11.03.2021); 
-   Андріївському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

ОТГ Чернігівського району (16.03.2021); 
- Кархівському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Чернігівського району (16.03.2021); 
- Ковпитському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Чернігівського району (16.03.2021); 
-   Тупичівській ОТГ Чернігівського району (17.03.2021); 
- Івашківському старостинському окрузі Тупичівської ОТГ 

Чернігівського району (17.03.2021); 
- Кузничівському старостинському окрузі Городнянської ОТГ 

Чернігівського району (17.03.2021); 
- Кіптівській ОТГ Чернігівського району (19.03.2021); 
- Петрушівському старостинському окрузі Ріпкинської ОТГ 

Чернігівського району (25.03.2021); 
- Архівному відділі Городнянської районної державної адміністрації  

(09.02.2021); 
- Чернігівській районній раді  (26.03.2021); 
- з Городнянською міською радою (19.03.2021): 
 
* в бібліотеках: 
 

- Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені В.Г. 
Короленка (11.02.2021, 25.02.2021, 11.03.2021, 25.03.2021); 

- Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр Славутицької ЦБС 
(10.03.2021). 

 
* в установах пробації, виконання покарань, слідчих ізоляторах: 
 

- Новозаводському, Деснянському та Чернігівському районних відділах 
філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області (09.03.2021); 

- Городнянському районному секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» у Чернігівській області (15.02.2021, 04.03.2021); 



- Славутицькому міському секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» в м. Києві та Київській області (16.02.2021, 16.03.2021); 

- Козелецькому районному секторі з питань пробації Центрального 
міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації 
Міністерства юстиції України (22.02.2021); 

- Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» (04.03.2021). 
 
* в будинках-інтернатах, притулках, службах у справах дітей органів 

місцевого самоврядування, тощо: 
 

- Славутицькому міському центрі соціальних служб (11.02.2021). 
 
* в громадських організаціях: 
 

 - відділенні Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в 
Україні» в м. Чернігові (22.03.2021). 

 
 
 
*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),  інформаційно-роз’яснювальні виступи на 
радіо та ТБ зокрема: 

• у самостійному інтернет-виданні «АРМІЯ INFORM» стаття на тему 
«Земельні ділянки для ветеранів: проблематика отримання й оформлення» 
(11.01.2021); 

• у самостійному інтернет-виданні «Військовий навігатор» стаття на 
тему «Земельні ділянки для ветеранів: проблематика отримання й оформлення» 
(11.01.2021); 

• на офіційному веб-сайті Городнянської районної державної 
адміністрації публікації на теми «Умови самоізоляції в період карантинних 
обмежень» (12.01.2021), «Права та обов’язки подружжя по утриманню» 
(10.02.2021); 

• на офіційному веб-сайті організації ЦЕНТР ПРАВОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. 
Короленка опубліковано статті на теми «Штрафи за не носіння маски» 
(13.01.2021), «Прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові"» (13.01.2021), 
«Відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом» 
(13.01.2021), «Оформлення спадщини на земельний пай» (13.01.2021), 



«Відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати» 
(13.01.2021), «Безкоштовні юридичні та Skype консультації» (15.02.2021), 
«Право на соціальні відпустки» (01.03.2021), «Порядок оформлення згоди 
батьків на виїзд дитини за кордон» (02.03.2021), «Права та обов’язки подружжя 
по утриманню» (03.03.2021), «Безкоштовні юридичні та Skype консультації» 
(27.03.2021);  

• у самостійному інтернет-виданні «Час Чернігівський» стаття на 
тему «Земля ветеранам війни: що варто знати» (13.01.2021); 

• на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради статті на теми  
«Умови самоізоляції в період дії карантинних обмежень» (15.01.2021), «Права 
та обов’язки подружжя по утриманню» (16.02.2021), «Пілотний проєкт 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 
(18.03.2021), «Надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім» 
(26.03.2021); 

• на офіційній сторінці філії Суспільного мовника «Суспільне 
Чернігів» у програмі «Праймвечір. Акценти» розміщено виступ директора 
Чернігівського МЦ з надання БВПД В. А. Бобруйка на тему «Реалізація статті 
30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» (15.01.2021);  

• у прямому ефірі «Українське радіо. Чернігівська хвиля» виступ 
директора Чернігівського МЦ з надання БВПД В. А. Бобруйка з питань 
«Реалізація у Чернігівській області проєкту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» (запровадженого урядом в 2020 році)» 
(21.01.2021); 

• у самостійному інтернет-виданні «Youtube.com» передачі «Правова 
допомога громадянам у зв’язку із запровадженням ринку землі | Полудень» 
(21.01.2021), «Правові аспекти трудового законодавства» (26.02.2021); 

• в ефірі радіо «Українського радіо: Чернігівська хвиля» виходила 
програма «Маємо право знати» на теми «Що робити, якщо померла близька 
людина?» (22.01.2021), «Порядок прийняття та оформлення спадщини» 
(06.02.2021), «Порядок прийняття та оформлення спадщини» (13.02.2021), 
«Порядок визнання особи такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням» (21.02.2021), «Порядок виконання повнолітніми дітьми 
обов’язку утримувати своїх батьків» (07.03.2021), «Як замінити вікна та не 
стати жертвою шахраїв» (14.03.2021), «Порядок розгляду питань щодо зміни по 
батькові» (21.03.2021), «Квартирний облік, установлення черговості на 
одержання житлової площі та її розподіл» (28.03.2021); 

• у самостійному інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «У Чернігові розповіли про компенсацію при травмуванні на 
вулиці» (31.01.2021);  

• у самостійному інтернет-виданні «Регіон. Спецкор» розміщені 
статтю: «Чи може людина, яка послизнулась і травмувалась на вулиці, або біля 
підприємств, установ, організацій отримати компенсацію за травми?» 
(31.01.2021); 

• у самостійному інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю: 
«Як отримати компенсацію при травмуванні на вулиці» (31.01.2021); 



• на офіційному веб-сайті Киселівської громади Чернігівського 
району публікація на тему «Проведено правову допомогу виїзного 
консультативного пункту в с. Петрушин» щодо реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» 
(03.02.2021); 

• на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної державної 
адміністрації публікація на тему «Де жителі Чернігівської області можуть 
отримати консультації щодо земельної реформи» (16.02.2021); 

• на офіційному веб-сайті Національного університету «Чернігівська 
політехніка» публікація на тему «Рада із забезпечення якості НУ «Чернігівська 
політехніка» (18.02.2021);  

• на офіційному веб-сайті Чернігівської районної ради публікації на 
теми «Де жителі Чернігівської області можуть отримати консультації щодо 
земельної реформи» (16.02.2021), «Зустріч з ветеранами та пенсіонерами 
Новобілоуської територіальної громади» (12.03.2021); 

• на офіційному веб-сайті Новобілоуської громади Чернігівського 
району публікація на тему «Зустріч з ветеранами та пенсіонерами громади!» 
(11.03.2021); 

• на офіційному веб-сайті Славутицької міської ради публікація в 
розділі «Юридичні консультації» на тему «Порядок та строки стягнення 
аліментів з батька (матері) дитини» (12.03.2021);  

• на офіційному веб-сайті Михайло-Коцюбинської громади 
Чернігівського району публікація на тему «Правова допомога» (16.03.2021); 

• на офіційному веб-сайті Чернігівського кооперативного коледжу 
Чернігівської облспоживспілки публікація на тему «Цікава та корисна зустріч» 
(17.03.2021); 

• на Facebook-сторінці «Новини Чернігівщини» на тему «Як отримати 
компенсацію при травмуванні на вулиці» (31.01.2021); 

• на Facebook-сторінці «Новини Сіверщини» на тему «Як отримати 
компенсацію при травмуванні на вулиці» (31.01.2021); 

• на Facebook-сторінці Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Чернігівській області  на теми «День юридичної допомоги» 
(02.02.2021), «Правові аспекти трудового законодавства: незареєстрована 
праця, вирішення трудових та господарських спорів» (26.02.2021); 

• на Facebook-сторінці Славутицького міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді на тему «Сімейне право» (11.02.2021); 

• на Facebook-сторінці Чернігівської районної організації ветеранів на 
теми «Зустріч в Березнянській територіальній громаді» (11.02.2021), «Засідання 
круглого столу «Соціальні проблеми ветеранів і пенсіонерів» (19.02.2021), 
«Зустріч з ветеранами та пенсіонерами Добрянської територіальної громади» 
(01.03.2021), «Зустріч з ветеранами і пенсіонерами Новобілоуської громади» 
(11.03.2021), «Збори громадян села» (17.03.2021), «Круглий стіл з питань 
соціального та медичного забезпечення ліквідаторів і громадян, постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС» (28.03.2021); 

• на Facebook-сторінці Національного університету «Чернігівська 
політехніка» на тему «Рада з НУ «Чернігівська політехніка» (12.02.2021); 



• на Facebook-сторінці Чернігівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. В.Г. Короленка на тему «Юридичні консультації» (15.02.2021); 

• на Facebook-сторінці Сіверського центру післядипломної освіти на 
тему «Засідання навчально-методичної ради» (19.02.2021); 

• на Facebook-сторінц Філії "Державної установи "Центр пробації в 
Чернігівській області" на тему «Зустріч з особами, які засуджені до покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі» (09.03.2021); 

• на Facebook-сторінці Городнянської міської ради на тему 
«Реалізація пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство» (18.03.2021); 

• на Facebook-сторінці Чернігівського вищого професійного училища 
на тему «Зустріч з учнями групи 1Ст-20» (23.03.2021); 

• на  Facebook-сторінці Славутицького міського центру соціальних 
служб на тему «Порядок та строки стягнення аліментів з батька (матері) 
дитини» (30.03.2021) 
 
 

Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 

*** 
До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги звернулась особа з інвалідністю ІІІ групи, з питанням  
розірвання договору купівлі-продажу, стягнення грошових коштів і моральної 
шкоди. 

Заявник звернулася до Новозаводського районного суду м. Чернігова з 
позовом до відповідача про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення 
грошових коштів і моральної шкоди.  

Адвокат здійснював представництво інтересів клієнта у всіх трьох 
інстанціях, а саме: Новозаводському районному суді м. Чернігова, 
Апеляційному суді м. Києва та Верховного Суді Касаційного цивільного суду.  
За нормами ч. 1 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі 
виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 
виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації 
товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в 
порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових 
для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від 
продавця або виробника: розірвання договору та повернення сплаченої за товар 
грошової суми; вимагати заміни товару на такий же товар або аналогічний, з 
числа наявних у продавця (виробника), товар. 

Отже підставою для задоволення вимоги про розірвання договору та 
повернення сплаченої суми за товар, є істотний недолік цього товару, який 
робить неможливим його використання в цілому 
Згідно ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» за умови 
виникнення необхідності у визначенні причин втрати якості товару під час 
гарантійного строку продавець зобов'язаний провести експертизу продукції; 

https://protocol.ua/ua/pro_zahist_prav_spogivachiv_stattya_8/
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при цьому на споживача покладається обов'язок лише довести наявність 
істотного дефекту продукції, тягар доказування причин виникнення недоліку 
товару покладений на продавця. 

Натомість суди попередніх інстанцій помилково виходили з того, що саме 
позивач повинна була довести наявність недоліку товару, а не відповідач, 
оскільки такий висновок спростовується змістом частини чотирнадцятої статті 
8 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої вимоги 
споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню лише у тому 
випадку, коли продавець доведе, що недоліки товару виникли внаслідок 
порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. 
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати 
Касаційного цивільного суду від 01 липня 2020 року рішення Новозаводського 
районного суду м. Чернігова від 15 листопада 2017 року та ухвалу 
Апеляційного суду Чернігівської області від 13 грудня 2017 року було 
скасовано, а справу було передано на новий розгляд до суду першої інстанції. 
Ухвалою від 22 липня 2020 року справу було призначено до розгляду в 
Навозаводському районному суді м. Чернігова за правилами спрощеного 
позовного провадження з повідомлення сторін.  

Відповідно до рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 
18 січня 2021 року позовні вимоги було задоволено:  

- розірвано договір купівлі-продажу пральної машини марки 
«Whirlpool» модель AWS63213 від 06.01.2017 року;  

- стягнуто з відповідача на користь на користь позивачки 7 448 (сім 
тисяч чотириста сорок вісім) грн 00 коп, сплачених за договором 
купівлі-продажу пральної машини марки «Whirlpool» модель 
AWS63213 від 06.01.2017 року, укладеним між позивачем та 
відповідачем. та стягнуто на користь позивачки 5 000 (п`ять тисяч) грн 
00 коп у відшкодування моральної шкоди. 

 
*** 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги особа, яка перебуває під юрисдикцією України, якщо її 
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 у справі про оскарження 
рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.12.2020 року, справа 
№750/3034/20 за яким з клієнтки, яка є відповідачкою у даній справі було 
стягнуто на користь АТ «Облтеплокомуненерго»  за послуги з централізованого 
теплопостачання за період з 01.08.2015 по 31.01.2020 в сумі 80 958 грн. 09 коп.  
та  заборгованість за послуги з централізованого постачання гарячої води за 
період з 01.10.2017 по 31.01.2020 в сумі 33 192 грн. 96 коп.  Власниками житла, 
де утворилась заборгованість є дві особи, зареєстровано 4 особи, разом з 
відповідачкою.  

Не погоджуючись з вказаним рішенням клієнтка звернулася до Центру. 
Адвокат склав апеляційну скаргу і звернувся у встановленому законом порядку 
до Чернігівського апеляційного суду. В обґрунтування скарги адвокат  просив 
суд застосувати строки позовної давності щодо боргу за сплату послуги з 



централізованого теплопостачання; рішення районного суду скасувати в 
частині стягнення з ОСОБА_4 в повному обсязі з відповідачки на користь АТ 
«Облтеплокомуненерго» заборгованості за послуги з централізованого 
теплопостачання за період з 01.08.2015 по 31.01.2020 в сумі 88958,09 грн, 
заборгованості за послуги з централізованого постачання гарячої води за період 
з 01.10.2017 по 31.01.2020 в сумі 33192,96 грн, 

Згідно частини 3 пункту 5 статті 20 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» № 1875- IV від 24.06.2004 року (що діяв на момент 
спірних відносин), та пункту 7 Правил користування приміщеннями житлових 
будинків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 
року №572, власник, наймач (орендар) квартири зобов`язаний оплачувати 
надані житлово-комунальні послуги.  

Згідно ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним 
чином відповідно до умов договору, інших актів цивільного законодавства, а за 
відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або 
інших вимог, що звичайно ставляться. 

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання 
або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено 
договором або законом. 

А враховуючи той факт, що клієнтка є співвласником житла, крім неї та 
іншого співвласника зареєстровані ще дві особи, а тому повинні сплачувати в 
солідарному  порядку заборгованість, яка утворилась, а не відповідачка, як 
вирішив суд першої інстанції. 

Постановою Чернігівського апеляційного суду від 09 березня 2021 року 
апеляційну скаргу було задоволено частково:  

- стягнуто в солідарному порядку заборгованість за послуги з 
централізованого теплопостачання (за період з 01.08.2015 по лютий 2017 року) 
в розмірі 32597 (тридцять дві тисячі п`ятсот дев`яносто сім) грн 62 коп.; в 
солідарному порядку заборгованість за надані послуги (централізоване 
теплопостачання з 14.04.2017 по 31.01.2020 та гаряче водопостачання з 
01.10.2017 по 09.06.2018) в сумі 57072 (п`ятдесят сім тисяч сімдесят дві) грн 95 
коп.; заборгованість за послуги з централізованого постачання гарячої води у 
період з 10.06.2018 по 31.01.2020 року. 

 
*** 

До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулась особа з інвалідністю, з питанням поділу майна 
подружжя. 

Адвокат здійснив представництво інтересів клієнта та взяв участь в 
судових засіданнях.  

Заявник звернувся до суду з позовом до відповідача про поділ спільного 
майна подружжя, а саме депозитного  рахунку, який був оформлений в період 
шлюбу.  

Відповідно до ч. 2 ст. 355 Цивільного кодексу України, майно може 
належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної 
власності.  
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Згідно ч. 3 ст. 368  Цивільного кодексу України (далі-ЦКУ), майно, 
набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо 
інше не встановлено договором  або законом.  

Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу (статті 60, 
69 Сімейного кодексу України, ч. 3 ст. 368 ЦКУ), відповідно до частин 2,3 ст 
325 ЦКУ можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, які згідно із 
законом не можуть їм належати (виключені з цивільного обороті), незалежно 
від того, на ім’я кого з подружжя вони були придбані чи внесені грошовими 
коштами, якщо інше не встановлено шлюбним договором чи законом.   

Адвокат прийняла участь у судових засіданнях.  
В судових засіданнях було з’ясовано, що Відповідач в період шлюбу на 

підставі Договору №38625725 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з 
поповненням та капіталізацією» від 17 лютого 2017 року відкрила депозитний 
рахунок на своє ім’я на загальну суму 1400 доларів США., що за курсом НБУ 
на момент подачі позову до суду еквівалентне 37 478 грн. 00 коп. 

Представник відповідача не заперечувала факту використання коштів 
відповідачем, а заперечувала проти задоволення позову лише з підстав 
пропуску строку звернення до суду.  
  26 січня 2021 року Деснянський районний суд м. Чернігова  вирішив 
позовну заяву задовольнити: 

- визнати спільною сумісною власністю подружжя грошові кошти в сумі 
1400 доларів США, які були розміщені на ім`я відповідача на підставі 
Договору №38625725 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з 
поповненням та капіталізацією» від 17 лютого 2017 року; 

- стягнути з відповідача на користь позивача компенсацію частки 
грошових коштів за Договором №38625725 на вклад «Мій депозит» на 
ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією» від 17 лютого 
2017 року в розмірі 18739 грн. 00 коп.  

 
  

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи безоплатної правової допомоги.  

 
19 лютого 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бобруйко прийняв участь в 
обговоренні підсумків роботи за 
2020 рік та напрямків діяльності 
Чернігівського центру 
перепідготовки та підвищення 



кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2021 рік. 
Відзначив плідність співпраці Чернігівського МЦ з надання БВПД з даним 
Центром в підвищенні кваліфікації фахівців і в проведенні 
правопросвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 
обізнаності громадян. 
Також, було відзначено продуктивні заходи, направлені на висвітлення питання 
щодо надання безоплатної правової допомоги, способів захисту прав людини та 
запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення перед 
представниками територіальних громад. 
 

 

 

На запрошення Чернігівської 
районної організації ветеранів 19 
лютого 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бобруйко взяв участь в засіданні 
круглого столу «Соціальні 
проблеми ветеранів і пенсіонерів». 
В даному заході взяли участь також 
представники Чернігівської 
районної державної адміністрації, 
керівники фракцій районної ради, 

управлінь і служб райдержадміністрації, ветеранські активісти. 
На засіданні круглого столу Володимир Бобруйко наголосив, 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. 
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. 
На засіданні круглого столу обговорювались також і питання щодо стану та 
перспектив медичного обслуговування ветеранів і пенсіонерів в умовах нового 
територіального устрою району. 
 
 



26 березня 2021 року  
приміщенні Чернігівської 
районної ради відбулося 
засідання круглого столу, 
присвячене питанням 
соціального і медичного 
забезпечення ліквідаторів та 
громадян, які постраждали 
внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС. На 
запрошення Чернігівської 
районної організації ветеранів 
участь у вказаному засіданні 
взяв начальник відділу 

організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 
надавачами Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Данило Павлюк. В даному заході також брали участь 
представники Чернігівської районної ради та Чернігівської районної державної 
адміністрації, ветеранський актив Чернігівського району. 
На засіданні круглого столу Данило Павлюк роз’яснив у відповідності до 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» види правових послуг та 
порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової 
допомоги, порядок доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для 
пільгових категорій населення тощо. 
Акцент даного заходу був спрямований на вирішення питань щодо стану та 
перспектив медичного і соціального обслуговування вищезазначених категорій 
громадян в умовах децентралізації та відповідно нового територіального 
устрою району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1.3.] Децентралізація системи безоплатної правової допомоги. 

 

9 лютого 2021 року у змішаному 
режимі відбулося засідання Ради із 
забезпечення якості Національного 
університету «Чернігівська 
політехніка». 
Серед питань, що піднімалися на 
засіданні, були наступні:  
- результати атестації магістрів та 
бакалаврів (грудень, січень) 
2020/2021 н.р.;  
- результати онлайн-опитування 
здобувачів вищої освіти та НПП 

щодо навчального процесу в умовах карантину; 
- зміни до освітніх програм. 
В зазначеному засідання взяв участь директор Чернігівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бобруйко Володимиру 
Анатолійовичу, який надав рекомендації щодо покращення освітньо-
професійних програм «Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація 
та антикорупційні органи)» та «Цивільна та господарська юстиція (Суд. 
Нотаріат. Правова допомога)» спеціальності 081 Право. 
Виступ  Володимира Бобруйка та внесені ним рекомендації були відображені у 
Протоколі № 2 засідання Ради з якості від 09.02.2021. 
 
 

[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 січня-квітня поточного 2021 року на сторінці Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Фейсбуці розміщено 103 публікації про діяльність центру та бюро, правових 
роз’яснень з відповідними фотоматеріалами.   

 

https://www.facebook.com/chernihiv1/?__cft__%5b0%5d=AZW5H0GtuARbfb8I0N94PVWkk-fMV4v0CzuP4C-olzjgOvEP1ycekg9Mj_PogNuIqsF_CtW8b-SUPvQrnCQ4T6bI5PQudhgVCO0g5YGNw0borGKd-XjhC_6uzNFk9rqZ1yYodYMQa_WoPPlFa4Ab1-mcwDQY0esIznsoc3JeB3qm9N5SDNhJ8Y0tj4hHQgSeMCPokFRw2JWbuN9Ce5CUXFUbwVKEDDj7a2OcSowX8orb6g&__tn__=kK-y-R
https://stu.cn.ua/media/files/pdf/nzop/protokol-yak2.pdf


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За період з 01 січня по 31 березня 2020 року Чернігівським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1887 звернень 
клієнтів, з них: 1676 особам було надано правову консультацію, 211 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 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій Чернігівського 
МЦ БВПД 

854 686 168 

2 Відділ «Городнянське бюро 
правової допомоги» 

179 162 17 

3 Відділ «Козелецьке бюро 
правової допомоги» 

144 129 15 

4 Відділ «Ріпкинське бюро 
правової допомоги» 

465 457 8 

5 Відділ «Славутицьке бюро 
правової допомоги» 

245 242 3 

6 Разом по МЦ 1887 1676 211 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

197 рішень про надання БВПД та 3 рішення про відмову у наданні БВПД,  
видано 111 доручень про призначення адвокатів та 96 доручень 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%), адміністративного права 339 (18%), іншого цивільного 
172 (9%), житлового права 159 (9%),  спадкового права 158 (8%), сімейного 
права 157 (8%), з питань виконання судових рішень 135 (7%), з питань 
соціального забезпечення 126 (7%), трудового права 97 (5%),   земельного 
права 90 (5%), договірного права 83 (4%), з медичних та 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 817 нових 

клієнтів, з них: 324 чоловіків (40%) та 493 жінки (60%). 
 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю 
 

У звітному періоді до Чернігівського МЦ БВПД звернулося 817 нових 
клієнтів. З них: особи віком до 18 років — 4 (1%), від 18 до 35 років включно — 
144 (17%), від 35 до 60 років включно — 417 (51%), понад 60 років — 252 
(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 104 (53%) та 
малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 52 (26%). По особам з інвалідністю прийнято 20 (10%) 
рішень, по особам, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” — 7 (3%), по  
особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 
примусовому порядку — 7 (3%), по внутрішньо переміщеним особам — 3 (2%), 
по особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі — 2 (1%), по 
дітям-сиротам — 1 (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 30 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 33 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (під час 
діяльності дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
проведено 30 прийомів громадян); 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 231 особа, в тому числі 150 осіб звернулись за 
отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 81 особа - до дистанційних пунктів доступу до 
БПД;     

- надано методичну допомогу 37 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 85 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 61 інформаційний матеріал з питань надання БПД; 
- 48  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: 

30/150 30/81 37 85 48 61 

2 Відділ 
“Городнянське 
бюро правової 
допомоги” 

4/22 3/7 4 9 5 7 

3 Відділ 
“Козелецьке 
бюро правової 
допомоги” 

1/3 2/6 2 3 2 1 

4 Відділ 
“Ріпкинське 
бюро правової 
допомоги” 

4/24 0/0 7 8 4 1 

5 Відділ 
“Славутицьке 
бюро правової 
допомоги” 

3/9 4/8 4 8 4 3 

 


