
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Чернігівським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності у ІI кварталі 2021 року  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[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 (18.05.2021, 20.05.2021, 

25.05.2021, 10.06.2021, 17.06.2021): 

 

18 травня 2021 року головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Світлана 
Махріна спільно з волонтером у сфері 
надання безоплатної правової допомоги 
Владиславом Солохненком провели 
семінар для осіб, які перебувають на 
обліку в Чернігівському міському центрі 
зайнятості. 
В ході спілкування було обговорено 
питання щодо порядку надання 
безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги, коло суб’єктів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, підстави припинення та відмови у 
наданні безоплатної вторинної правової допомоги, запобігання та протидії 
домашньому насильству, протидії та запобігання дискримінації за гендерною 
ознакою, запровадження волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної 
правової допомоги. 
По завершенню заходу було проведено прийом громадян. Окрім того, бажаючі 
отримали буклети «БПД» і інформаційні матеріали. 

 

 
20 травня 2021 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юрій Кирдан провів семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Чернігівському міському центрі зайнятості. 



В ході зазначеного заходу було 
обговорено питання щодо порядку 
надання безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги, кола 
суб’єктів права на безоплатну 
вторинну правову допомогу, 
запобігання та протидії домашньому 
насильству, протидії та запобігання 
дискримінації за гендерною ознакою, 
стягнення заборгованості по 
заробітній платі, захисту прав 

споживачів. По завершенню заходу було проведено прийом людей та надано 
буклети з безоплатної правової допомоги. 
 
 

 
25 травня 2021 року головний 
спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Юрій Кирдан провів семінар для 
осіб, які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі 
зайнятості. 
В ході зазначеного заходу було 
роз’яснено порядок надання 
безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги, 
коло суб’єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу, запобігання та протидії домашньому 
насильству, адміністративне затримання як захід забезпечення провадження у 
справах про адміністративне правопорушення, застосування випробування при 
працевлаштуванні. 
По завершенню заходу було проведено прийом людей та розповсюджено 
інформаційні матеріали правового характеру. 
 

 
 10 червня 2021 року головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Світлана 
Махріна спільно з волонтером у сфері надання 
безоплатної правової допомоги Владиславом 
Солохненком провели семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в Чернігівському 
міському центрі зайнятості. 
В ході спілкування було обговорено питання 
щодо порядку надання безоплатної первинної 



та вторинної правової допомоги, коло суб’єктів надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, підстави припинення та відмови у наданні безоплатної 
вторинної правової допомоги, запобігання та протидії домашньому насильству, 
протидії та запобігання дискримінації за гендерною ознакою, запровадження 
волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової допомоги. 
По завершенню заходу було проведено прийом громадян, роздано буклети 
«БПД» і інформаційні матеріали. 
 

 

17 червня 2021 року головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського МЦ Світлана Махріна 
провела семінар для осіб, які перебувають 
на обліку в Чернігівському міському центрі 
зайнятості. 
В ході спілкування було обговорено 
питання щодо порядку надання 
безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги, коло суб’єктів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, підстави припинення та відмови у 
наданні безоплатної вторинної правової допомоги, запобігання та протидії 
домашньому насильству, протидії та запобігання дискримінації за гендерною 
ознакою, права донорів в Україні, запровадження волонтерської діяльності у 
сфері надання безоплатної правової допомоги. 
По завершенню заходу громадян були надані юридичні консультації, буклети 
«БПД» і інформаційні матеріали. 
 
 

- Городнянській районній філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості (08.06.2021, 17.06.2021): 

 
08 червня 2021 року заступником 
начальника відділу Городнянського 
бюро правової допомоги Тетяною 
Костюковою на території Городнянської 
районної філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості до 10-ї річниці 
прийняття Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» був 
проведений право просвітницький захід 
для осіб, які перебувають на обліку як 
безробітні. 
  Під час заходу присутніх було 
поінформовано про систему безоплатної 

правової допомоги загалом, про функції місцевих Центрів з надання БВПД та 



бюро БПД, види правових послуг безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги, перелік громадян, які мають право скористатися допомогою системи 
БПД. 
Після зазначеного заходу учасникам була надана правова допомога і 
інформаційні матеріали системи безоплатної правової допомоги.  

 

 
17 червня 2021 року заступником 
начальника відділу Городнянського 
бюро правової допомоги Тетяною 
Костюковою у Городнянській районній 
філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості був проведений право 
просвітницький захід для осіб, які 
перебувають на обліку як безробітні на 
тему «Права біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту». 
Під час заходу присутніх було 
ознайомлено з основними поняттями 

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту», правами та обов'язками особи, стосовно якої прийнято 
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порядком звернення 
особи із заявою про визнання біженцем та процедурою оформлення документів 
для вирішення питання щодо визнання біженцем, а також оскарження рішень 
щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту.  
Окремо була акцентована увага на тому, що відповідно до статті 14 Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» особи, на яких поширюється дія 
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» мають право на отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги на всі види правових послуг, з моменту подання особою 
заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в 
Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та 
особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення 
примусового видворення, з моменту затримання. 
Бажаючі отримали візитки Городнянського бюро правової допомоги, а також 
інформаційні матеріали правового характеру системи безоплатної правової 
допомоги.  
 
 
 

* у військових частинах,  територіальних центрах комплектування 

та соціальної підтримки, профільних громадських організаціях ветеранів 

та учасників АТО, госпіталях: 
 



- Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування 

та соціальної підтримки (14.04.2021, 20.04.2021, 27.04.2021, 18.05.2021, 

01.06.2021, 08.06.2021): 

 

14 квітня 2021 року директор 
Чернігівського МЦ Володимир Бобруйко 
спільно з головним спеціалістом Центру 
Юрієм Кирданом та заступником 
військового комісара Чернігівського 
обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
Вадимом Лільчицьким здійснили прийом 
громадян України, які призиваються на 
строкову військову службу у 
Чернігівському обласному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. 
За отриманням правової допомоги звернулися особи, які отримали змістовні 
юридичні консультації з питань щодо порядку оформлення права на спадщину, 
порядку стягнення штрафу за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України за 
рішенням суду, порядку спадкування за законом, порядку надання відпустки 
під час проходження строкової військової служби, прядку укладення шлюбу під 
час проходження строкової військової служби. 
Під час зустрічі юнакам розповіли про порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги, права та обов’язки призовників, військовослужбовців 
строкової служби та осіб, які вислужили встановлені строки строкової служби. 

 

 

20 квітня 2021 року на виконання 
меморандуму про співпрацю укладеного 
Чернігівським МЦ з Чернігівським 
обласним територіальним центром 
комплектування та соціальної 
підтримки працівниками Центру 
Володимиром Бобруйко та Данилом 
Павлюком спільно з заступником 
військового комісара Територіального 
центру Вадимом Лільчицьким було 
проведено правопросвітницький захід та 
прийом громадян України, які 
призиваються на строкову військову 

службу у Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки. 
Під час зустрічі юнакам розповіли про порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги, права та обов’язки призовників, військовослужбовців 



строкової служби та осіб, які вислужили встановлені строки строкової служби, 
порядку реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки. 
Призовникам надані роз’яснення щодо гарантій, які надаються особі при 
проходження строкової військової служби та з інших актуальних питань 
правового характеру.  

 

 
27 квітня 2021 року представники 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (БВПД) 
Володимир Бобруйко та Ярослав 
Хоменко на базі Чернігівського 
обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
консультували та вивчали правові 
проблеми призовників, які йдуть до 
війська.  

 

 

18 травня 2021 року на виконання 
меморандуму про співпрацю 
укладеного Чернігівським місцевим 
центром з надання БВПД з 
Чернігівським обласним 
територіальним центром 
комплектування та соціальної 
підтримки працівниками Центру 
Володимиром Бобруйко та Світланою 
Махріною спільно з заступником 
начальника обласного збірного пункту 
з виховної роботи Територіального 
центру Олегом Сидоровим було 

проведено заходи з громадянами України, які призиваються на строкову 
військову службу у Чернігівському обласному територіальному центрі 

комплектування та соціальної 
підтримки. 
Під час зустрічі юнакам розповіли 
про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, 
права та обов’язки призовників, 
військовослужбовців строкової 
служби та осіб, які вислужили 
встановлені строки строкової 
служби, порядку реалізації права на 
безоплатне отримання земельної 



ділянки. 
За отриманням правової допомоги звернулися особи, які отримали змістовні 
юридичні консультації та інформаційні буклети на правову тематику.. 

 

 

01 червня 2021 року на виконання 
меморандуму про співпрацю укладеного 
Чернігівським місцевим центром з 
надання БВПД з Чернігівським обласним 
територіальним центром комплектування 
та соціальної підтримки заступником 
начальника відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової 
допомоги Ярославом Хоменком та 
головним спеціалістом зазначеного 

підрозділу Світланою Махріною спільно з заступником начальника обласного 
збірного пункту з виховної роботи Територіального центру Олегом Сидоровим 
було проведено заходи з громадянами України, які призиваються на строкову 
військову службу у Чернігівському обласному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки. 
Під час зустрічі присутнім розповіли про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, права та обов’язки призовників, 
військовослужбовців строкової служби та осіб, які вислужили встановлені 
строки строкової служби,  
Надано правову допомогу у вирішенні питань щодо дотримання трудового 
законодавства. 

 

 
 08 червня 2021 року з громадянами 
України, які призиваються на строкову 
військову службу, у Чернігівському 
обласному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки 
заступником начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Ярославом Хоменком та головним 
спеціалістом зазначеного підрозділу 
Світланою Махріною на виконання 
меморандуму про співпрацю укладеного 
Чернігівським місцевим центром з 

надання БВПД з Чернігівським обласним територіальним центром 
комплектування та соціальної підтримки було проведено правопросвітницький 
захід. 



Під час зустрічі присутнім розповіли про порядок та підстави надання Центром 
БВПД безоплатної правової допомоги, права та обов’язки призовників, 
військовослужбовців строкової служби.  
Бажаючі отримали роз’яснення з питань правового характеру та інформаційні 
матеріали правового характеру системи БПД.  

 

 

- Городнянському районному територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки (20.05.2021, 15.06.2021): 
 

20 травня 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. 
Військовослужбовці та працівники 
Городнянського районного територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримки отримали безоплатну правову 
допомогу. 
Під час заходу Тетяна Костюкова розповіла 

порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги, порядок реалізації 
права на безоплатне отримання земельної ділянки та механізм реалізації 
стягнення заборгованості за договором оренди земельних ділянок .  
За отриманням правової допомоги звернулися особи, які отримали змістовні 
юридичні консультації. 
Опісля залишила у приміщенні установи інформаційні матеріали правового 
характеру системи безоплатної правової допомоги. 

 

 

15 червня 2021 року заступником начальника 
відділу Городнянського бюро правової 
допомоги Тетяною Костюковою було проведено 
правопросвітницький захід з громадянами 
України, які призиваються на строкову 
військову службу, у Городнянському районному 
територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки. 
Під час зустрічі присутнім розповіли про 
порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги, права та обов’язки 



призовників, військовослужбовців строкової служби.  
Здійснено прийом осіб, яким надано консультації з питань чинного 
законодавства. Розповсюджено матеріали правового характеру системи БПД. 
 

-  Гончарівському гарнізонному Будинку офіцерів (15.06.2021): 

 

15 червня 2021 року в межах реалізації 
пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» головний 
спеціаліст відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової 
допомоги Чернігівського МЦ Юрій 
Кирдан провів правопросвітницький 
захід в селищі Гончарівське і надав 
правову допомогу мешканцям 
зазначеного населеного пункту.  
В смт. Гончарівське питання реформи 
в сфері земельного законодавства 
привернуло значну увагу ветеранів 

війни та праці, зустріч з якими відбулася в гарнізонному Будинку офіцерів. 
Фахівець системи БВПД розповів учасникам заходу про запровадження ринку 
землі сільськогосподарського призначення, правове регулювання права на 
землю, порядок набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, 
документи, які необхідні для її оформлення, правове регулювання 
користування земельною ділянкою та право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
способи захисту прав людини, відповідальність за порушення земельного 
законодавства, порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги. 
Наприкінці заходу було проведено прийом людей. За отриманням правової 

допомоги звернулось дві особи, яким було 
вичерпні консультації з актуальних питань 
чинного законодавства та розповсюджено 
матеріали правового характеру.  
 

- Чернігівській районній раді ветеранів 

(30.06.2021): 

 
30 червня 2021 року на запрошення Чернігівської 
районної організації ветеранів начальник відділу 
організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з її надавачами 
Чернігівського МЦ Данило Павлюк взяв участь в 
засіданні пленуму Ради Чернігівської районної 



організації ветеранів. В даному заході також приймали участь керівництво 
Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради, 
представники Міністерства у справах ветеранів України, Департаменту 
енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального 
господарства Чернігівської обласної державної адміністрації, Консультативної 
ради у справах ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) захисників 
України при голові Чернігівської обласної державної адміністрації, 
Чернігівського міського територіального центру комплектування і соціальної 
підтримки, служб і управлінь районної державної адміністрації, громадських 
організацій, ветеранський актив Чернігівського району. 
     Пленум Ради Чернігівської районної організації ветеранів був присвячений 
підсумкам ветеранської роботи та співпраці з місцевими органами влади та 
державними установами, в тому числі і з Чернігівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Данило Павлюк розповів про співпрацю Чернігівського МЦ з районною 
ветеранською організацією в сфері надання ветеранам та пенсіонерам 
безоплатної правової допомоги.  
Пленум Ради акцентував увагу присутніх на зростанні активності і 
ефективності ветеранської роботи та співпраці в сучасних умовах. 
 

* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, старостинських 

округів, об’єднаних територіальних громад, місцевих державних 

адміністрацій: 

 

- Лемешівському старостинському окрузі Козелецької ОТГ  

Чернігівського району (23.04.2021): 

 

23 квітня 2021 року у приміщенні Лемешівського 
старостинського округу Козелецької селищної 
ради працював виїзний мобільний 
консультаційний пункт доступу до безоплатної 
правової допомоги за участі заступника 
начальника відділу Козелецьке бюро правової 
допомоги Володимира Михеда В ході  
правопросвітницького заходу із земельних питань 
в межах реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» 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. Надано правові консультації мешканцям с. Лемеші, а також 
в приміщенні старостату розміщено інформаційні матеріали на правову 
тематику. 
 

 

- Анисівському старостинському окрузі Іванівської ОТГ 

Чернігівського району (27.04.2021): 

 

27 квітня 2021 року головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського МЦ Світлана Махріна 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. Анисів. 

Під час зустрічі із мешканцями громади їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою, порядок приватизації земельних ділянок, 
оформлення спадщини за законом та заповітом, пільги на оплату комунальних 

послуг учасникам АТО, підстави та 
порядок надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.  
Фахівцями системи БВПД було проведено 
прийом людей та розповсюджено 
інформаційні матеріали правового 
характеру.  

- Хрипівському 

старостинському окрузі Городнянської 

ОТГ Чернігівського району (27.04.2021): 

 
27 квітня 2021 року заступник начальника 
відділу Городнянське 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. Хрипівка Городнянської ОТГ.  
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 Хрипівського старостинського округу 
було здійснено прийом місцевого населення та роздано мешканцям буклети на 
правову тематику. 

 

- Мохначівському старостинському окрузі Любецької ОТГ 

Чернігівського району (28.04.2021): 

 

28 квітня 2021 року заступник 
начальника відділу Ріпкинське 
бюро правової допомоги 
Олександр Гаан провів 
правопросвітницький захід та 
вуличне інформування із 
земельних питань в межах 
реалізації пілотного проекту 
«Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надали правову 
допомогу мешканцям с. Мохначі. 
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 Мохначівського старостинського 
округу було здійснено прийом місцевого населення та розповсюдження 
буклетів з питань чинного законодавства. 

 

 



- Скрипчинському старостинському окрузі Козелецької ОТГ 

Чернігівського району (14.05.2021): 
 

14 травня 2021 року заступник 
начальника відділу Козелецьке бюро 
правової допомоги Володимир Михед у 
приміщенні Скрипчинського 
старостинського округу Козелецької 
селищної ради забезпечив роботу 
виїзного мобільного консультаційного 
пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги. В ході роботи було 
проведено правопросвітницький захід із 
земельних питань в межах реалізації 
пілотного проекту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» під час якого 
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. Також в приміщенні старостату проведено прийом громадян та 
розміщено інформаційні матеріали на правову тематику. 
 
 

 
- Пісківському старостинському окрузі Іванівської ОТГ Чернігівського 

району (25.05.2021): 
 

25 травня 2021 року директор 
Чернігівського МЦ Володимир 
Бобруйко та головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги центру Світлана 
Махріна в межах реалізації 
пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних 
інвестицій у сільське 
господарство» провели 
правопросвітницький захід та 



надали правову допомогу жителям с. Піски Іванівської ОТГ Чернігівського 
району. 
Під час зустрічі із мешканцями громади їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою, право земельного сервітуту, встановлення 
меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, загальні питання 
оформлення спадщини, підстави та порядок надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.  
Проведено прийом людей з різноманітних питань чинного законодавства. 
Також відбулася робоча зустріч зі старостою Пісківського старостинського 
округу, під час якої обговорили питання співпраці. 
Окрім того, бажаючі отримали інформаційні буклети «БПД» та візитки із 
зазначення контактних номерів та адресою Центру. 

 

 

- Серединському старостинському окрузі Олишівської ОТГ 

Чернігівського району (26.05.2021): 

 

26 травня 2021 року с. Серединку Олишівської 
ОТГ відвідав головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Чернігівського МЦ Юрій 
Кирдан, де був проведений правопросвітницький 
захід в межах реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» та надав правову 
допомогу мешканцям села. 
Під час зустрічі із жителями села їх було 
проінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну ділянку, 
правове регулювання користування земельною 
ділянкою, право земельного сервітуту, 

встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
підстави та порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги.  
Наприкінці заходу було проведено прийом людей та роздано бажаючим 
інформаційні буклети «БПД». 

 

 

- Добрянській ОТГ Чернігівського району (26.05.2021): 

26 травня 2021 року заступник начальника відділу Ріпкинське бюро правової 
допомоги Олександр Гаан провів правопросвітницький захід в межах реалізації 
пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надав правову допомогу мешканцям смт Добрянка. 



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 Добрянської ОТГ було здійснено 
прийом місцевого населення та розповсюджено інформаційні буклети на 
правову тематику. 
 

- Дніпровському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Чернігівського району (27.05.2021), 

- Мньовському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Чернігівського району (27.05.2021), 

 

27 травня 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання БВПД Володимир Бобруйко 
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 були 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 Дніпровське та Мньов 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, права та обов’язки батьків і дітей, 
чоловіків і дружин, порядок розподілу 
спільного майна, призначення аліментів, 
порядок набуття та реалізації права власності 
на земельну ділянку, відповідальності за 
порушення земельного законодавства. 
Після 

проведених заходів було здійснено 
прийом місцевого населення.  
Також відбулися зустрічі з старостами 
Дніпровського та Мньовського 
старостинських округів. 
Спільно з головою Михайло-
Коцюбинської ОТГ Ніною Ворох було 
підписано меморандум про співпрацю 
між Центром і ОТГ. 
Окрім того, бажаючі мешканці громади 
отримали інформаційні буклети 
системи «БПД». 

 
 

 

- с. Полісся Бутівського старостинського округу Городнянської ОТГ 

Чернігівського району (27.05.2021): 

 

 27 травня 2021 року заступник начальника 
відділу Городнянське бюро правової 
допомоги Тетяна Костюкова провела 
правопросвітницький захід в межах 
реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» та надала правову 
допомогу мешканцям села Полісся. 
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 
розданіконсультації у сфері земельного, спадкового, цивільного, 
адміністративного та трудового права. 
Окрім того, бажаючі отримали інформаційні буклети «БПД». 

 

 

- Черниському старостинському окрузі Седнівської ОТГ Чернігівського 

району (27.05.2021): 
 
27 травня 2021 року начальник відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Бойко провела правопросвітницький 
захід із земельних питань в межах 
реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» та надала 
правову допомогу мешканцям с. 
Черниш Седнівської ОТГ. 
Під час зазначеної зустрічі їх було 
поінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну 

ділянку, правове регулювання користування земельною ділянкою, право 
земельного сервітуту, встановлення меж земельних ділянок, присвоєння 
кадастрових номерів, підстави та порядок надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.  
Після зазначеного заходу було проведено було прийом людей. За отриманням 
правової допомоги звернулось 5 осіб, яким надані шість консультацій щодо 
порядку приватизації земельної ділянки під житловим будинком, що перебуває 
у власності, призначення пенсії, правових наслідків договору дарування та 
заповіту, порядку призначення субсидії вперше та на наступний період, податку 
на нерухоме майно. 
Бажаючі отримали інформаційні буклети «БПД» та візитки із зазначення 
контактних номерів та адресою Центру. 

 

 

- Неданчицькому старостинському окрузі Любецької ОТГ Чернігівського 

району (28.05.2021): 



 

28 травня 2021 року заступник начальника 
відділу Славутицьке бюро правової допомоги 
Наталія Новик провела правопросвітницький 
захід із земельних питань в межах реалізації 
пілотного проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство» 
та надала правову допомогу мешканцям с. 
Неданчичі Любецької ОТГ. 
Під час зустрічі із селянами, їх було 
поінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну ділянку, 

правове регулювання користування земельною ділянкою, право земельного 
сервітуту, встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових 
номерів, відповідальності за порушення земельного законодавства, порядок та 
підстави надання безоплатної правової допомоги (первинної та вторинної), 
способи захисту прав людини, порядок приватизації земельних ділянок та 
документи, які необхідні для цього та до яких організацій звертатись.  
Після зазначеного заходу було проведено прийом людей та розповсюджено 
інформаційні матеріали правового характеру системи безоплатної правової 
допомоги. 

 

- Ведильцівському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Чернігівського району (11.06.2021), 

 

11 червня 2021 року заступник начальника 
відділу Славутицьке бюро правової допомоги 
Наталія Новик провела правопросвітницький 
захід в приміщенні Ведильцівського 
старостинського округу із земельних питань в 
межах реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надала правову допомогу 
мешканцям с. Ведильці. 
Під час зустрічі Наталія Новик проінформувала 
мешканців громади про систему безоплатної 
правової допомоги загалом, 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 приватизації 
земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись.  



Також, проведено робочу зустріч з старостою Ведильцівського старостинського 
округу, під час якої обговорили питання співпраці направлені на підвищення 
правової свідомості та надання безоплатної правової допомоги мешканцям 
громади. 
Після проведених заходів було здійснено прийом місцевого населення.  
Інформаційні матеріали правового характеру системи безоплатної правової 
допомоги залишені в приміщенні старостинського округу для розповсюдження. 

 

 

- Максимівському старостинському окрузі Гончарівської ОТГ 

Чернігівського району (15.06.2021): 

15 червня 2021 року в межах реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського МЦ Юрій Кирдан провів 
правопросвітницький захід у с. Максим 
Максимівського старостинського округу 
Гончарівської територіальної громади.  
Зацікавленим мешканцям села – власникам 
земельних паїв роз’яснено основі 
положення Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обігу земель сільськогосподарського 
призначення», набуття права власності у 
порядку спадкування, перехід права 

власності на землю у разі набуття права на житловий будинок, звернута увагу 
присутніх на способи захисту прав людини, відповідальність за порушення 
земельного законодавства, повідомлено про порядок та підстави надання 

безоплатної правової допомоги. Мешканцям 
надані юридичні консультації та матеріали 
правового характеру.. 

 
 

- Неданчицькому старостинському 

окрузі Любецької ОТГ Чернігівського 

району (17.06.2021): 
 

17 червня 2021 року заступник начальника 
відділу Славутицьке бюро правової 
допомоги Наталія Новик провела 

правопросвітницький захід із земельних питань в межах реалізації пілотного 



проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надала правову допомогу мешканцям с. Неданчичі Любецької 
ОТГ. 
Під час зустрічі із мешканцями, їх було поінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою, право земельного сервітуту, встановлення 
меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, порядок приватизації 
земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись, порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги 
(первинної та вторинної), способи захисту прав людини.  
Після зазначеного заходу було проведено прийом людей, яким надані 
консультації, а також інформаційні матеріали правового характеру системи 
безоплатної правової допомоги. 

 

 

- Сиберізькому старостинському окрузі Ріпкинської ОТГ Чернігівського 

району (17.06.2021), 

17 червня 2021 року заступник начальника відділу Ріпкинське бюро правової 
допомоги Олександр Гаан провів правопросвітницький захід в межах реалізації 
пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» та надав правову допомогу 
мешканцям с. Сиберіж. 
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 Сиберіжського старостинського округу 
було здійснено прийом місцевого населення. За отриманням правової допомоги 
звернулось 5 особи, яким було надано п’ять консультацій у сфері земельного, 
пенсійного, адміністративного та спадкового права. 
Окрім того, бажаючі отримали візитки із зазначення контактних номерів та 
адресою Центру, а також буклети «БПД» і інформаційні матеріали.  

 

 



- Смичинському старостинському окрузі Городнянської ОТГ 

Чернігівського району (18.06.2021): 

 

18 червня 2021 року заступник 
начальника відділу Городнянське 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 
Городнянської ОТГ. 
Під час зустрічі із мешканцями, їх було 
поінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну 
ділянку, правове регулювання 

користування земельною ділянкою, право земельного сервітуту, встановлення 
меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, порядок приватизації 
земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись, порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги 
(первинної та вторинної), способи захисту прав людини.  
Після зазначеного заходу було проведено прийом людей. Окрім того, бажаючі 
отримали інформаційні матеріали правового характеру системи безоплатної 
правової допомоги. 

 

 

- Куликівській ОТГ Чернігівського району (23.06.2021), 

 

23 червня 2021 року директор 
Чернігівського МЦ Володимир Бобруйко 
спільно з начальником відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з її надавачами Центру 
Данилом Павлюком провели 
правопросвітницькі заходи та надавали 
безоплатну правову допомогу мешканцям 
Куликівської об’єднаної територіальної 
громади Чернігівського району. 
В приміщенні Куликівської селищної ради 
присутніх було проінформовано про 

порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги, про порядок 
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для пільгових категорій 



населення. Було висвітлено питання щодо діяльності Чернігівського місцевого 
центру з надання БВПД, його основні завдання та функції. 
Також, жителів громади було проінформовано про способи захисту прав 
людини, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, 
права та обов’язки батьків і дітей, порядок розподілу спільного майна, 
призначення аліментів, правове регулювання питань запобігання та протидії 
домашньому насильству, правове регулювання права на землю. 
По завершенню заходів, працював консультативний пункт доступу до 
безоплатної правової допомоги. Бажаючі отримали буклети «БПД». 

 

 

- Бутівському старостинському окрузі Городнянської ОТГ Чернігівського 
району (24.06.2021): 

 
24 червня 2021 року заступник начальника 
відділу Городнянське 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. Бутівка Городнянської 
ОТГ. 
Під час зустрічі із мешканцями, їх було 
поінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну ділянку, 
правове регулювання користування земельною 
ділянкою, право земельного сервітуту, 
встановлення меж земельних ділянок, 

присвоєння кадастрових номерів, порядок приватизації земельних ділянок та 
документи, які необхідні для цього та до яких організацій звертатись, порядок 
та підстави надання безоплатної правової допомоги (первинної та вторинної), 
способи захисту прав людини.  
Після зазначеного заходу було проведено прийом людей., яким вручені 
інформаційні матеріали правового характеру системи безоплатної правової 
допомоги. 
 
 

- Голубицькому старостинському окрузі Ріпкинської ОТГ Чернігівського 

району (24.06.2021): 

 



24 червня 2021 року заступник 
начальника відділу Ріпкинське бюро 
правової допомоги Олександр Гаан 
провів правопросвітницький захід в 
межах реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» 
та надав правову допомогу 
мешканцям с. Голубичі. 
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 Голубицького старостинського округу 
було здійснено прийом місцевого населення. 

 

- Виблівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (24.06.2021), 

- Горбівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (24.06.2021), 

- Ковчинському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (24.06.2021),  

- с. Авдіївці Ковчинського старостинського округу Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (24.06.2021),  

- Салтиково-Дівицькому 

старостинському окрузі 

Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (24.06.2021): 

 

24 червня 2021 року розпочалися 
правопросвітницькі заходи із 
земельних питань в межах 
реалізації пілотного проєкту 
«Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» у Виблівському, Горбівському, 



Ковчинському та Салтиково-Дівицькому старостинських округах Куликівської 
ОТГ за участі директора 
Чернігівського МЦ з надання 
БВПД Володимира Бобруйка 
спільно із заступником 
начальника відділу 
комунікації та 
правопросвітництва 
Регіонального центру з 
надання БВПД у Чернігівській 
області Дмитром Савуляком та 
фахівцями Чернігівського МЦ 
Данилою Павлюком, Юрієм 

Кирданом та Світланою Махріною.  
Під час зустрічі із мешканцями громади їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою, право земельного сервітуту, встановлення 
меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, порядок приватизації 
земельних ділянок та документи, які необхідні для цього та до яких організацій 
звертатись, порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги 
(первинної та вторинної), способи захисту прав людини. запобігання та 
протидію домашньому насильству, протидію та запобігання дискримінації за 
гендерною ознакою, права дітей, права та обов’язки батьків і дітей, чоловіків і 
дружин, порядок розподілу спільного майна, призначення аліментів, захист 
конституційних прав та свобод людини і громадянина, відповідальність за 
порушення земельного законодавства. 
Також відбулися зустрічі з представниками Виблівського, Горбівського, 
Ковчинського та Салтиково-Дівицького старостинських округів Куликівської 
ОТГ. 

 
 
По завершенню заходів с. Виблі, с. Горбове с. Ковчин та с. Салтикова Дівиця 
працювали консультативні пункти доступу до безоплатної правової допомоги, 
мешканцям яких було надані вичерпні консультації з питань чинного 
законодавства та інформаційні буклети. 
 



 

 
 
В с. Авдіївка Ковчинського старостинського округу проведено 
правопросвітницький захід для представників старостату у цьому населеному 
пункті. 
У всіх селах громади серед зацікавленого населення розповсюджено 
інформаційні буклети «БПД» та візитки із зазначення контактних номерів та 
адресою Центру. 

 

- Жуківському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (29.06.2021), 

- Вересоцькому старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (29.06.2021), 

- Дрімайлівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (29.06.2021),  

- Кладьківському 

старостинському окрузі 

Куликівської ОТГ 

Чернігівського району 

(29.06.2021), 

- с. Хибалівці 

Кладьківського старостинського 

округу Куликівської ОТГ 

Чернігівського району 

(29.06.2021):  



 

29 червня 2021 року директор 
Чернігівського МЦ з надання 
БВПД Володимир  
 
Бобруйко, фахівці центру Юлія 
Бойко, Євгенія Панова та 
Ярослав Хоменко спільно з 
волонтером у сфері надання 
безоплатної правової допомоги 
Олександром Слишем провели 
правопросвітницькі заходи із 

земельних питань в межах реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» у Жуківському,  

 
 
Вересоцькому, Дрімайлівському та 
Кладьківському старостинських округах 
Куликівської ОТГ.  
Під час зустрічі із мешканцями громади 
їх було проінформовано про порядок 
набуття та реалізації права власності на 
земельну ділянку, правове регулювання 
користування земельною ділянкою, 
встановлення меж земельних ділянок, 
присвоєння кадастрових номерів, 
порядок та підстави надання безоплатної 
правової допомоги (первинної та 
вторинної), способи захисту прав 

людини, відповідальність за порушення земельного законодавства, порядок 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
  По завершенню заходів у населених пунктах працювали консультативні 

пункти доступу до безоплатної правової 
допомоги.  
  За отриманням правової допомоги в с. 
Жуківка,  с. Вересоч с. Дрімайлівка та с. 
Кладьківка зверталися мешканці та 
отримали вичерпні консультації з 
різноманітних питань чинного 
законодавства: земельного, пенсійного, 
трудового, цивільного, спадкового, 
адміністративного, сімейного 
законодавства. Особливо багато питань 
мешканців громади стосувалися сплати 
житлово-комунальних послуг.  



У с. Хибалівка Кладьківського старостинського округу було проведено пра

вопросвітницький захід для мешканців села.  
У всіх селах громади серед зацікавленого населення розповсюджено 
інформаційні буклети «БПД». 

 

 

- Вершиново-Муравійському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (30.06.2021), 

- Бакланово-Муравійському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (30.06.2021), 

- Дроздівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (30.06.2021),  

- Орлівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (30.06.2021), 

- с. Грабівці Орлівського старостинського округу Куликівської ОТГ 

Чернігівського району 

(30.06.2021): 

 

30 червня 2021 року, 
Чернігівським МЦ 
завершено проведення 
правопросвітницьких 
заходів по виконанню 
Програми «Прискорення 
приватних інвестицій у 
сільське господарство» у 
всіх старостинських 
округах Куликівської 

громади. 



 Директор Центру Володимир Бобруйко спільно з фахівцями Юлією Бойко, 
Ярославом Хоменком та Євгенією Пановою та і юристом Громадської 
організації МАRТ Дмитром Науменком відвідали Вершиново-Муравійський, 
Бакланово-Муравійський, Дроздівський та Орлівський старостинські округи і 
надали мешканцям правову допомогу.  
 

                   
 
 
Під час зустрічі із мешканцями громади і представниками зазначених округів їх 
було проінформовано про порядок набуття та реалізації права власності на 
земельну ділянку, правове регулювання користування земельною ділянкою, 
встановлення меж земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів, 
порядок та підстави надання безоплатної правової допомоги (первинної та 
вторинної), способи захисту прав людини, відповідальність за порушення 
земельного законодавства, порядок надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

  По завершенню заходів у населених 
пунктах працювали консультативні пункти доступу до безоплатної правової 
допомоги. За отриманням правової допомоги в с. Дроздівка,  с. Бакланова 



Муравійка, с. Вершинова Муравійка, с. Орлівка та с. Грабівка Орлівського 
старостинського округу надані вичерпні консультації з питань чинного 

законодавства.  
    
 
Громадянам роз’яснювалися питання 
соціального захисту, земельного, 
спадкового, трудового, сімейного, 
житлового та цивільного законодавства. 
У всіх селах громади серед 
зацікавленого населення 
розповсюджено інформаційні буклети 
«БПД». 

 

 

* в бібліотеках: 

 

- Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені В.Г. 

Короленка (13.05.2021, 27.05.2021, 01.06.2021, 10.06.2021, 24.06.2021): 

 

13 травня 2021 року начальник відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Бойко та головний спеціаліст зазначеного 
відділу Світлана Махріна в громадській 
приймальні Чернігівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені 
В.Г. Короленка провели прийом 
громадян. 
Було надано три юридичні консультації з 
питань міграційного, спадкового та 
пенсійного законодавства. 
Окрім того, присутніх було 

проінформовано про порядок та підстави надання, припинення і відмови у 
наданні безоплатної вторинної правової допомоги, основні акценти 
спадкування за законом та заповітом, відмінності між укладенням заповіту та 
договором дарування, підстави оформлення пенсії за віком.  

 

 

 



27 травня 2021 року 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 прийом громадян в 
громадській приймальні Чернігівської 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені В.Г. Короленка. 
За одержанням правової допомоги 
звернулося дві особи, яким були надані 

юридичні консультації з питань оформлення спадщини, стягнення 
заборгованості по заробітній платі та врегулювання зобов’язань за кредитним 
договором. 
Окрім того, присутніх було проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, протидію та запобігання дискримінації за 
гендерною ознакою, запобігання та протидії домашньому насильству. 
Бажаючі отримали інформаційні матеріали системи безоплатної правової 
допомоги. 

 

 

 

01 червня 2021 року в Чернігівській 
обласній універсальній науковій 
бібліотеці ім. В.Г. Короленка до 
Міжнародного дня захисту дітей та 
10-ї річниці прийняття Закону 
України «Про безоплатну правову 
допомогу» начальник відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Чернігівського МЦ Юлія Бойко 
спільно із заступником начальника 

відділу комунікації та правопросвітництва Регіонального центру з надання 
БВПД у Чернігівській області Дмитром Савуляком та юристом ГО «MART» 
Дмитром Науменком провели правопросвітницький захід на тему "Права 
дитини і способи їх захисту" у форматі правового кінопоказу фільму: «Лізо, 
ходи додому» про історію дівчинки з неблагополучної родини. 



Зокрема, Юлія Бойко розповіла 
присутнім про функції Центру з 
надання БВПД, види правових послуг 
безоплатної первинної і вторинної 
правової допомоги, перелік суб'єктів 
права на безоплатну вторинну правову 
допомогу, підстави та порядок надання 
зазначеної допомоги. Фахівець 
Чернігівського МЦ акцентувала увагу 
на тому, що діти є пріоритетною 
категорією для системи безоплатної 
правової допомоги. 
Після перегляду кінострічки, присутні 
мали змогу обговорити які у фільмі права були порушені. 

 

 

 10 червня 2021 року начальник відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Бойко, головний спеціаліст зазначеного 
відділу Світлана Махріна спільно з 
волонтером у сфері надання безоплатної 
правової допомоги Владиславом 
Солохненком провели прийом громадян в 
громадській приймальні Чернігівської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені В.Г. Короленка. 
За одержанням правової допомоги 
звернулося три особи, яким були надані 
юридичні консультації з питань призову на 

строкову військову службу, не надання згоди на перепланування квартири у 
нежиле приміщення, неузгодженості записів у письмовій трудовій книжці з 
даними у електронному вигляді при підготовці до введення електронних 
трудових книжок. 
Окрім того, присутніх було проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, протидію та запобігання дискримінації за 

гендерною ознакою, запобігання та 
протидії домашньому насильству. 
Бажаючі отримали інформаційні 
матеріали системи безоплатної 
правової допомоги. 

 

 

24 червня 2021 року головний 
спеціаліст відділу правопросвітництва 



та надання безоплатної правової допомоги Світлана Махріна провела прийом 
громадян в громадській приймальні Чернігівської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка. 
За одержанням правової допомоги звернулося особи, яким були надані 
юридичні консультації з питань усунення перешкод в користуванні жилим 
приміщенням та отримання довідки про отримання коштів за особливі заслуги 
в період служби в органах виконання покарань. 
Окрім того, присутніх було проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, запобігання та протидії домашньому 
насильству. 
Бажаючі отримали інформаційні матеріали системи безоплатної правової 
допомоги. 
 

 

- Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі Славутицької 

ЦБС (07.06.2021): 

 

07 червня 2021 року заступник начальника відділу Славутицьке бюро правової 
допомоги Наталія Новик провела зустріч на базі Загальноміського бібліотечно-
інформаційного центру (ЗБІЦ) до 10-ї річниці прийняття Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». 

Під час заходу присутніх було поінформовано 
про систему безоплатної правової допомоги 
загалом, про функції місцевих Центрів з 
надання БВПД та бюро БПД, види правових 
послуг безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги, перелік громадян, які 
мають право скористатися допомогою 
системи БПД. 
Після зазначеного заходу була надана 
консультація, що стосувалася порядку 
виконання рішення суду по перерахунку 
доплати до пенсії 
Окрім того, бажаючі отримали інформаційні 
матеріали правового характеру системи 

безоплатної правової допомоги. 
 

 

 

 

 

* в установах пробації, виконання покарань, слідчих ізоляторах: 



 

- Новозаводському, Деснянському та Чернігівському районних відділах 

філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області (20.04.2021, 

25.05.2021, 08.06.2021): 

 

20 квітня 2021 року начальник 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги Юлія Бойко і головний 
спеціаліст даного відділу Світлана 
Махріна у приміщенні 
Новозаводського, Деснянського та 
Чернігівського районних відділів 
філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області 
провели прийом суб’єктів пробації. 
Присутніх було проінформовано про 
порядок та підстави надання 

безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, запровадження 
ринку землі сільськогосподарського призначення, захист прав споживачів 
кредитних послуг та інших осіб від незаконних дій фінансових та 
колекторських кампаній. Надано правову допомогу з питань розірвання 
договору оренди земельної ділянки, порядку спадкування за заповітом, 
виконання зобов’язань за кредитним договором, порядку забезпечення жилим 
приміщенням та порядку надання відпустки без збереження заробітної плати. 
Бажаючі отримали інформаційні матеріали системи безоплатної правової 

допомоги 
25 травня 2021 року начальник відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Юлія Бойко у 
приміщенні Новозаводського, 
Деснянського та Чернігівського районних 
відділів філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області провела 
прийом суб’єктів пробації. 
За отриманням правової допомоги 
звернулося чотири особи, яким надано 
консультації правового характеру з питань 
виконання кредитних зобов’язань, 
спадкування за заповітом, позбавлення 
батьківських прав, визнання особи такою, 

що втратила право користування житловим приміщенням. 
Також, присутніх було проінформовано про порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, способи захисту прав людини, запровадження 
ринку землі сільськогосподарського призначення, адміністративне затримання 



як захід забезпечення провадження у справах про адміністративне 
правопорушення.  
Громадяни отримали інформаційні матеріали системи безоплатної правової 
допомоги. 

 

 

З нагоди 10-річчя прийняття Закону 
України «Про безоплатну правову 
допомогу» 08 червня 2021 року 
начальник відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової 
допомоги Юлія Бойко і головний 
спеціаліст даного відділу Світлана 
Махріна у приміщенні 
Новозаводського, Деснянського та 
Чернігівського районних відділів філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Чернігівській області провели 

правопросвітницький захід на тему «Право на безоплатну правову допомогу». 
Присутнім було роз’яснено порядок та підстави надання безоплатної правової 
допомоги, коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу 
повноваження центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
способи захисту прав людини, захист прав споживачів. Бажаючі отримали 
інформаційні матеріали системи безоплатної правової допомоги. 
За отриманням правової допомоги звернулося чотири особи, яким надано 
консультації правового характеру та буклети системи «БПД». 

 

 

- Славутицькому міському секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» в м. Києві та Київській області (20.04.2021): 
 

20 квітня 2021 року за участі заступника 
начальника відділу Славутицьке бюро правової 
допомоги Наталія Новик діяв 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. Фахівець 
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, запровадження ринку землі 



сільськогосподарського призначення, захист прав споживачів кредитних послуг 
та інших осіб від незаконних дій фінансових та колекторських кампаній, 
запобігання та протидія домашньому насильству. 
По закінченню заходу, залишила у приміщенні установи інформаційні 
матеріали правового характеру системи безоплатної правової допомоги.  

 

 

- Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» (29.04.2021): 
 

29 квітня 2021 року спільно з 
директором Регіонального центру з 
надання БВПД у Чернігівській області 
Іриною Протченко провели 
правопросвітницькі заходи для 
працівників Чернігівського слідчого 
ізолятора. 
Під 
час 
спілк
уванн

я було розкрито питання порядку та підстав 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, способів захисту прав людини. 
Також, працівників Чернігівського СІЗО було 
проінформовано про порядок набуття та 
реалізації права власності на земельну ділянку, 
права та обов’язки батьків і дітей, порядок 
оформлення пенсії, порядок оформлення 
спадкових справ, призначення аліментів, 
пред’явлення цивільного позову, позбавлення права користування житлом, 
відшкодування матеріальної і моральної шкоди тощо. 
Спільно з заступником начальника Чернігівського слідчого ізолятора Юрієм 
Білоколошею обговорили питання співпраці, проведення спільних 
правопросвітницьких заходів та надання безоплатної правової допомоги, 
засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі та осіб, які 
знаходяться під слідством. 

 

  
- Городнянському районному секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» у Чернігівській області (06.05.2021): 

 



06 травня 2021 року діяв дистанційний пункт доступу до безоплатної правової 
допомоги у приміщенні Городнянського районного сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» у Чернігівській області. 
Прийом здійснювала заступник начальник відділу Городнянське бюро правової 
допомоги Тетяна Костюкова. За правовою допомогою до спеціаліста 

звернулися особи щодо підстав та 
порядку стягнення заборгованості за 
кредитним договором та строку 
застосування до особи дисциплінарного 
стягнення. 
Тетяна Костюкова 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. Залишила у 
приміщенні установи інформаційні 

матеріали правового характеру системи безоплатної правової допомоги. 
 
 
 

*проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти: 

 

- Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 

(14.05.2021, 21.05.2021): 

 

14 травня 2021 року  директором 
Чернігівського МЦ Володимиром 
Бобруйком спільно з 
представником Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини у Чернігівській області 
Іриною Жмакою для учнів 
дев’ятого класу Чернігівської 
школи № 19 було проведено урок 
на тему: «Права неповнолітніх та 
способи їх захисту». 
Учні дізнавалась про особливості 

правового статусу неповнолітніх, способи захисту порушених прав, вік, з якого 
особа може бути притягнута до адміністративної та кримінальної 
відповідальності, порядок притягнення до відповідальності. Зосереджено на 



особливості праці неповнолітніх працівників та недопущення трудової 
експлуатації. 
Окремо розповіли про роль системи безоплатної правової допомоги у захисті 
прав дітей, наголосили на праві дитини на отримання безоплатної як первинної, 
так і вторинної правової допомоги, надали інформацію, куди можна звертатись 
за необхідності. Також, розповіли про історію розвитку і становлення дитячого 
права, роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у захисті 
прав дітей, навели конкретні приклади щодо поновлення порушених прав 
неповнолітніх. 
Наприкінці заходу учні отримали інформаційні буклети системи безоплатної 
правової допомоги з контактними даними для звернень. 
 

 

21 травня 2021 начальник відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Юлія Бойко спільно з 
представником Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини у Чернігівській області 
Іриною Жмакою для учнів 
дев’ятого класу Чернігівської 
школи № 19 провели урок на тему 
«Права неповнолітніх при 

затриманні працівниками поліції». 
Учні дізнались про особливості правового статусу неповнолітніх, вік, з якого 
особа може бути притягнута до адміністративної та кримінальної 
відповідальності, порядок притягнення до відповідальності, способи захисту 
порушених прав, систему безоплатної правової допомоги у захисті прав дітей, 
акцентували увагу присутніх на основних засадах запобігання та протидії 
домашньому насильству. 
Наприкінці заходу учні отримали інформаційні буклети системи безоплатної 
правової допомоги з контактними даними для звернень. 

 

 

- Відокремленому структурному 

підрозділі «Фаховий коледж економіки 

і технологій Національного 

університету «Чернігівська 

політехніка» (26.05.2021):  
 

26 травня 2021 року начальник відділу 



організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 
надавачами Данило Павлюк відвідав Відокремлений структурний підрозділ 
«Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету 
«Чернігівська політехніка», який здійснює підготовку фахівців за освітньо-
професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», та взяв участь у 
правопросвітницькому заході для майбутніх абітурієнтів спеціальності 081 
«Право».  
Для великого загалу юристів роз’яснено підстави та порядок функціонування в 
країні безоплатної правової допомоги, коло суб’єктів права на безоплатну 
вторинну правову допомогу, організацію роботи щодо укладання, припинення 
дії контрактів/договорів з адвокатами, які надають зазначену правову допомогу, 
уповноваження працівників місцевого центру на надання безоплатної вторинної 
правової допомоги суб’єктам відповідного права. 
Фахівець Чернігівського МЦ акцентував увагу присутніх, що безоплатна 
правова допомога як вид державної гарантії, полягає в інформуванні особи про 
її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та 
наданні рівних можливостей для доступу до правосуддя. 
Учасники заходу також дізналися про практичні приклади з діяльності 
місцевого центру.  
 
 

- Куликівському професійному аграрному ліцеї (28.05.2021): 
 

28 травня 2021 року директором 
Чернігівського місцевого центру 
Володимиром Бобруйко для учнів 
Куликівського професійного аграрного 
ліцею було проведено урок на тему: 
«Права дітей та способи їх захисту». Учні 
дізнавалась про особливості правового 
статусу дітей, способи захисту порушених 
прав, вік, з якого особа може бути 
притягнута до адміністративної та 
кримінальної відповідальності, порядок 
притягнення до відповідальності. 

Зосереджено на особливості праці неповнолітніх працівників та недопущення 
трудової експлуатації. Окремо проінформовано про роль системи безоплатної 
правової допомоги у захисті прав дітей, та наведено приклади поновлення 
порушених прав дітей, які звертались до Чернігівського місцевого центру. 
 

 

- Городнянському ліцеї (31.05.2021): 
 



31 травня 2021 року заступником начальника відділу Городнянського бюро 
правової допомоги Чернігівського 
місцевого центру з надання БПВД Тетяною 
Костюковою у Городнянському ліцеї 
проведено правопросвітницький захід до 
Міжнародного дня захисту дітей на тему 
«Захист прав дітей в Україні».  
 Зокрема, працівником бюро проведена 
лекція для учнів 4 класу Городнянського 
ліцею в ході якої дітям роз’яснено, що 
свято День захисту дітей засновано у 
листопаді 1949 року рішенням сесії Ради 
Міжнародної демократичної федерації 
жінок і відзначається щорічно 1 червня, а 
захист прав, життя і здоров’я дітей є одним 
з пріоритетних напрямків діяльності 
кожної держави. Тетяна Костюкова 

ознайомила дітей з основними принципами, визначеними Декларацією прав 
дитини та наголосила на тому, що відповідний міжнародний нормативно-
правовий акт закликає батьків, громадські організації, уряди держав визнати 
права дітей і сприяти їх реалізації. Окремо керівник бюро звернула увагу дітей 
на способах захисту їхніх прав як шляхом самозахисту, так і захисту з боку 
батьків; звернення до органів опіки та піклування; звернення до суду; 
звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування; 
звернення до громадських організацій. 
По завершенню заходу Тетяна Костюкова проінформувала дітей про те, що 
вони мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та є 
пріоритетною категорією для системи безоплатної правової допомоги.  
Ліцей забезпечено інформаційними буклети системи «БВПД».  

 

 

- Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 (31.05.2021): 
 

У місті Славутичі проведено Годину 
спілкування до Міжнародного дня 
захисту дітей на тему «Захист прав 
дітей в Україні»! 
31 травня 2021 року заступник 
начальника відділу Славутицьке бюро 
правової допомоги Наталія Новик 
провела годину спілкування до Дня 
захисту дітей для учнів Славутицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№3. 



Мета даного заходу полягала в підвищенні рівня правової культури дітей. 
Школярам було роз’яснено основні їх права, з’ясовано на скільки вони їх 
знають та розуміють, оскільки, кожна дитина має повне право бути захищеною. 
Учням було акцентовано увагу на можливості захисту своїх прав через систему 
органів безоплатної правової допомоги. 
Також дітям було роздано інформаційні буклети на тему: «Твої права – твій 
надійний захист!», які містили в собі перелік основних прав дитини, з 
зазначеними адресою та номерами телефонів Бюро. 

 

 

- Козелецькій загальноосвітній школі № 3 (04.06.2021): 
 

З нагоди відзначення 01 червня 
Міжнародного дня захисту дітей 04 червня 
заступник начальника відділу Козелецьке 
бюро правової допомоги Чернігівського МЦ 
з надання БВПД Володимир Михед провів 
правопросвітницький захід на тему «Захист 
прав дітей в Україні», який відбувся в 
Козелецькій ЗОШ №3 участь в якому 
прийняли представники адміністрації 
навчального закладу та батьківського 
самоврядування школи. 
Фахівець системи правової допомоги 
ознайомив присутніх зі сферою безоплатної 
правової допомоги, способами поновлення 

порушених прав, а також з правами дітей передбаченими, як законодавством 
України, так і міжнародним. 

 

 
 

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

 
- Славутицькому міському 

центрі соціальних служб (17.06.2021): 
 
 
17 червня 2021 року заступник 
начальника відділу Славутицьке бюро 
правової допомоги Наталія Новик 



спільно з представниками Славутицького міського центру соціальних служб 
провели круглий стіл на тему «Права донорів в Україні». 
Під час даного заходу представниця бюро акцентувала увагу присутніх на 
правах які мають донори в Україні, також роз’яснила хто може стати донорами 
та які гарантії передбачені для донорів. Зазначила, що кожен, хто здає кров 
безоплатно, робить благородну справу та таким чином рятує не одне життя, 
адже потреба в донорській крові виникає у багатьох людей будь-якого віку.  
Також, звернула увагу на порядок отримання правової допомоги через мережу 
офісів БПД та на види правових послуг, які надаються в бюро. 
 
 

* в громадських організаціях: 

  

- громадській організації «Остерська СІЧ (10.06.2021): 
 

10 червня 2021 року у приміщенні наданому партнерською організацією 
ГО «Остерська СІЧ» заступник начальника відділу Козелецьке бюро правової 
допомоги Володимир Михед забезпечив роботу виїзного консультативного 
пункту прийому громадян. 

 

 

 

Було проведено правопросвітницький захід 
із земельних питань в межах реалізації 
пілотного проєкту «Програма «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське 
господарство» під час якого обговорено 
спільно із співзасновником громадського 
об’єднання та депутатом Остерської міської 
ради Дмитром Єфіменком 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. 
За отриманням правової допомоги зверталися мешканці міста, яким було 
надано вичерпні консультації. 

 
 

 



 

В умовах карантину проведено низку вебінарів, онлайн-зустрічей   

 

06 квітня 2021 року директор 
Чернігівського МЦ з надання БВПД 
Володимир Бобруйко спільно з 
директором Регіонального центру з 
надання БВПД у Чернігівській області 
Іриною Протченко провели он-лайн 
зустріч з студентами юридичного 
факультету Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій 
Національного університету «Чернігівська 
політехніка» (освітні програми Цивільна 
та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. 

Правова допомога) та Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та 
антикорупційні органи)). 
Майбутніх юристів проінформували про систему, порядок та підстави надання 
безоплатної правової допомоги, порядок доступу до безоплатної вторинної 
правової допомоги для пільгових категорій населення, навели практичні 
приклади роботи центрів. 
Акцентовано увагу на дотриманні прав людини під час затримання, організації 
роботи адвокатів центрів надання безоплатної правової допомоги, а також на 
можливості отримання практичних навичок консультування в ході 
волонтерської роботи здобувачів вищої освіти у центрах безоплатної правової 
допомоги. 

 

 

08 квітня 2021 року в онлайн 
форматі працівники Чернігівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги на чолі з директором 
Володимиром Бобруйком та спільно 
з головою циклової комісії 
юридичних дисциплін 
Чернігівського кооперативного 
фахового коледжу Чернігівської 
облспоживспілки Людмилою 
Білюбою провели навчання для 
студентів коледжу. 
Студентам розповіли про завдання 

Центру, порядок надання безоплатної правової допомоги, роботу відділів, 
найактуальніші правові питання з якими до Центру звертаються клієнти, 



складання документів процесуального характеру, представництва інтересів 
осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, 
співпрацю з адвокатами в сфері надання ними безоплатної вторинної правової 
допомоги на постійній основі за контрактом, та працівниками Центрів, 
запровадження волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової 
допомоги. 

 

 
08 квітня 2021 року за участі 
директора Чернігівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
Володимира Бобруйка і головного 
спеціаліста відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової 
допомоги Світлани Махріної у онлайн 
форматі відбулося навчання для осіб, 
які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі 
зайнятості. 
В ході спілкування, було обговорено 

питання щодо порядку та підстав надання безоплатної правової допомоги, 
порядку отримання довідок про доходи членів сім’ї, способів захисту прав 
людини, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, 
порядку набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, правового 
регулювання користування земельною ділянкою, встановлення меж земельних 
ділянок, присвоєння кадастрових номерів, відповідальності за порушення 
земельного законодавства, поновлення на роботі, стягнення заборгованості по 
заробітній платі, порядку запобігання та протидії домашньому насильству, 
запровадження волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової 
допомоги. 

 

 

12 квітня 2021 року начальник відділу 
організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та 
роботи з її надавачами Данило Павлюк 
взяв участь у навчанні для осіб, які 
перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі 
зайнятості, яке відбулося у онлайн 
форматі. 
В ході проведення зазначеного заходу 
були роз’яснені питання щодо порядку 

та підстав надання безоплатної правової допомоги, порядку отримання довідок 



про доходи членів сім’ї, запровадження ринку землі сільськогосподарського 
призначення, право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель 
державної та комунальної власності, порядку набуття та реалізації права 
власності на земельну ділянку, встановлення меж земельних ділянок, 
присвоєння кадастрових номерів, відповідальності за порушення земельного 
законодавства, правового регулювання користування земельною ділянкою, 
способів захисту прав людини, стягнення заборгованості по заробітній платі, 
порядку запобігання та протидії домашньому насильству. 

 

 

13 квітня 2021 року за участі головного 
спеціаліста відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової 
допомоги Юрія Кирдана відбувся 
вебінар для осіб, які перебувають на 
обліку в Чернігівському міському 
центрі зайнятості. 
Свій виступ у цьому онлайн-заході 
фахівець Чернігівського МЦ присвятив 
роз’ясненню порядку та підстав 
надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги, відзначив види правових послуг, які надаються 
Центром, та коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, 
розповів про повноваження Центру, підстави та порядок припинення і відмови 
у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, про запровадження ринку 
землі сільськогосподарського призначення, способи захисту прав людини. 

 

 

13 квітня 2021 року заступником 
начальника відділу Городнянського 
бюро правової допомоги Тетяною 
Костюковою в приміщенні 
Городнянської районної філії 
Чернігівського обласного центру 
зайнятості був проведений вебінар на 
тему «Легальна зайнятість» для осіб, які 
перебувають на обліку як безробітні.  
Під час заходу Тетяна Костюкова 
розкрила питання переваг легальної 
зайнятості, порядку працевлаштування, 
строків виплати заробітної плати, 

відповідальності роботодавців за затримку виплати заборгованості по 
заробітній платі. 
Установу забезпечено інформаційними матеріалами правового характеру 
системи безоплатної правової допомоги. 



 
 

 
14 квітня 2021 року пройшов вебінар 
для осіб, які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі 
зайнятості, участь в якому взяла 
начальник відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Юлія 
Бойко. 
У ході виступу було роз’яснено види 
правових послуг безоплатної 
первинної і вторинної правової 
допомоги, перелік суб’єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу, підстави та порядок надання 
зазначеної допомоги, наголошено на найбільш актуальних проблемних 
питаннях (запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, 
запобігання та протидія домашньому насильству, способи протидії колекторам, 
оформлення спадщини, захист прав дітей, способи захисту прав людини), з 
якими особи звертаються до Чернігівського МЦ та отримують вичерпні 
консультації.  
 

 

15 квітня 2021 року за участі 
головного спеціаліста відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги 
Світлани Махріної відбувся вебінар 
для осіб, які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі 
зайнятості. 
В ході зазначеного онлайн-заходу 
фахівець Чернігівського МЦ 
акцентувала увагу на видах правових 
послуг, які надаються Центром 

відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», розповіла 
про коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок та 
підстави надання безоплатної вторинної правової допомоги, повноваження 
Центру, підстави та порядок припинення і відмови у наданні безоплатної 
вторинної правової допомоги, запровадження волонтерської діяльності у сфері 
надання безоплатної правової допомоги. 
 

 



19 квітня 2021 року заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Ярослав Хоменко взяв участь у 
вебінарі для осіб, які перебувають на обліку в Чернігівському міському центрі 

зайнятості. 
Свій виступ у цьому онлайн-заході 
фахівець Чернігівського МЦ присвятив 
роз’ясненню повноважень Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, порядку та 
підстав надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, конкретизував 
особливості надання зазначеної допомоги 
адвокатами та працівниками центрів, 
окремо зупинився на пілотному проєкті 
«Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» та способах 

захисту прав людини. 
 

 

 

 

 

21 квітня 2021 року у форматі онлайн 
директором Чернігівського МЦ 
Володимиром Бобруйко було проведено 
навчання для осіб, які перебувають на 
обліку в Чернігівському міському центрі 
зайнятості. 
В ході спілкування, було обговорено 
питання щодо захисту прав споживачів 
кредитних послуг та інших осіб від 
незаконних дій фінансових та 
колекторських кампаній, порядку 
надання безоплатної правової допомоги, 

поновлення на роботі, порядку запобігання та протидії домашньому 
насильству, порядку набуття та реалізації права власності на земельну ділянку, 
правового регулювання користування земельною ділянкою, відповідальності за 
порушення земельного законодавства. Також, директором було надано 
відповіді на питання правового характеру учасників заходу.  
 
 



 
27 квітня 2021 року заступник начальника 
відділу «Ріпкинське бюро правової допомоги» 
Чернігівського МЦ Олександр Гаан взяв участь 
у вебінарі для осіб, які перебувають на обліку в 
Чернігівському міському центрі зайнятості. 
Свій виступ у цьому онлайн-заході керівник 
Ріпкинського бюро правової допомоги 
присвятив роз’ясненню повноважень 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
порядку та підстав надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, конкретизував 
особливості надання зазначеної допомоги 

адвокатами та працівниками центрів, окремо зупинився на пілотному проєкті 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та способах 
захисту прав людини. 
 
 

 

Підготовлено та відзнято низку відео правового характеру в яких 

детально розповідається про конкретні правові ситуації та дії на таку 

тематику: 

 

 (23.04.2021) Про отримання внутрішньо 
переміщеною особою статусу безробітного 
розповідає заступник начальника відділу 
Славутицьке бюро правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Наталія Новик. 
Під час перегляду відео ви дізнаєтесь про 
наступні питання: 
• хто є внутрішньо переміщеними особами; 
• кому надається допомога по безробіттю; 
• куди звертатися за допомогою по безробіттю; 
• надання статусу безробітного за відсутності 
документів, що підтверджують факт звільнення; 
• документи, які необхідні для набуття статусу 

безробітного. 
 

 



 

(17.05.2021) Про окремі аспекти 
законодавства України в сфері 
інтелектуальної власності 
розповідає начальник відділу 
організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та 
роботи з її надавачами 
Чернігівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Данило 
Павлюк. 
Під час перегляду відео ви 

дізнаєтесь про наступні питання: 
• нормативна база, що регламентує інтелектуальну власність; 
• об’єкти права інтелектуальної власності; 
• суб’єкти права інтелектуальної власності; 
• кожен має право на захист своїх прав; 
• адміністративна відповідальність за порушення у сфері інтелектуальної 
власності; 
• кримінальна відповідальність за порушення у сфері інтелектуальної власності; 
• зміни у законодавстві в сфері інтелектуальної власності на шляху до 
європейської інтеграції. 
 
 
 

Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) на даний час 

консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
* в закладах Державної служби зайнятості: 
 

- Чернігівському міському центрі зайнятості (18.05.2021, 20.05.2021, 
25.05.2021, 10.06.2021, 17.06.2021); 

- Городнянській районній філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості (08.06.2021, 17.06.2021). 
 

 
* у військових частинах, територіальних центрах комплектування 

та соціальної підтримки, профільних громадських організаціях ветеранів 
та учасників АТО, госпіталях: 

 



- Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування 
та соціальної підтримки (14.04.2021, 20.04.2021, 27.04.2021, 18.05.2021, 
01.06.2021, 08.06.2021); 

- Городнянському районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки (20.05.2021, 15.06.2021); 

- Гончарівському гарнізонному Будинку офіцерів (15.06.2021); 
- Чернігівській районній організації ветеранів (30.06.2021). 
 
 
* в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, старостинських 

округів, об’єднаних територіальних громад, місцевих державних 
адміністрацій: 

 

- Лемешівському старостинському окрузі Козелецької ОТГ  
Чернігівського району (23.04.2021); 

- Анисівському старостинському окрузі Іванівської ОТГ 
Чернігівського району (27.04.2021); 

- Хрипівській сільській раді Городнянської міської ОТГ 
Чернігівського району (27.04.2021); 

- Мохначівському старостинському окрузі Любецької ОТГ 
Чернігівського району (28.04.2021); 

- Скрипчинському старостинському окрузі Козелецької ОТГ 
Чернігівського району (14.05.2021); 

- Пісківському старостинському окрузі Іванівської ОТГ 
Чернігівського району (25.05.2021); 

- Серединському старостинському окрузі Олишівської ОТГ 
Чернігівського району (26.05.2021); 

- Добрянській ОТГ Чернігівського району (26.05.2021); 
- Дніпровському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської 

ОТГ Чернігівського району (27.05.2021); 
- Мньовському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Чернігівського району (27.05.2021); 
- с. Полісся Бутівського старостинського округу Городнянської ОТГ 

Чернігівського району (27.05.2021); 
- Черниському старостинському окрузі Седнівської ОТГ 

Чернігівського району (27.05.2021); 
- Неданчицькому старостинському окрузі Любецької ОТГ 

Чернігівського району (28.05.2021); 
- Ведильцівському старостинському окрузі Михайло-Коцюбинської 

ОТГ Чернігівського району (11.06.2021); 
- Максимівському старостинському окрузі Гончарівської ОТГ 

Чернігівського району (15.06.2021); 
- Неданчицькому старостинському окрузі Любецької ОТГ 

Чернігівського району (17.06.2021); 
- Сиберізькому старостинському окрузі Ріпкинської ОТГ 

Чернігівського району (17.06.2021); 



- Смичинському старостинському окрузі Городнянської ОТГ 
Чернігівського району (18.06.2021); 

- Куликівській ОТГ Чернігівського району (23.06.2021); 
- Бутівському старостинському окрузі Городнянської ОТГ 

Чернігівського району (24.06.2021); 
- Голубицькому старостинському окрузі Ріпкинської ОТГ 

Чернігівського району (24.06.2021); 
- Виблівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського  

району (24.06.2021); 
- Горбівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського  

району (24.06.2021); 
- Ковчинському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського  

району (24.06.2021);  
- с. Авдіївці Ковчинського старостинського округу Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (24.06.2021); 
- Салтиково-Дівицькому старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (24.06.2021); 
- Жуківському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (29.06.2021); 
- Вересоцькому старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (29.06.2021); 
- Дрімайлівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (29.06.2021); 
- Кладьківському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (29.06.2021); 
- с. Хибалівці Кладьківського старостинського округу Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (29.06.2021);  
- Вершиново-Муравійському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (30.06.2021); 
- Бакланово-Муравійському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (30.06.2021); 
- Дроздівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (30.06.2021);  
-  Орлівському старостинському окрузі Куликівської ОТГ Чернігівського 

району (30.06.2021); 
- с. Грабівці Орлівського старостинського округу Куликівської ОТГ 

Чернігівського району (30.06.2021).  
 
 
* в бібліотеках: 
 

- Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені В.Г. 
Короленка (13.05.2021, 27.05.2021, 01.06.2021, 10.06.2021, 24.06.2021); 

- Загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі Славутицької 
ЦБС (07.06.2021). 

 
 



* в установах пробації, виконання покарань, слідчих ізоляторах: 
 

- Новозаводському, Деснянському та Чернігівському районних відділах 
філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області (20.04.2021, 
25.05.2021, 08.06.2021); 

- Славутицькому міському секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» в м. Києві та Київській області (20.04.2021); 

- Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» (29.04.2021); 
- Городнянському районному секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» у Чернігівській області (06.05.2021). 
 
 
*проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти: 
 

 - Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 (14.05.2021, 
21.05.2021); 

- Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і 
технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» 
(26.05.2021);  

- Куликівському професійному аграрному ліцеї (28.05.2021); 
- Городнянському ліцеї (31.05.2021); 
- Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 (31.05.2021); 
- Козелецькій загальноосвітній школі № 3 (04.06.2021). 
 
 
* в будинках-інтернатах, притулках, службах у справах дітей органів 

місцевого самоврядування, тощо: 
 

- Славутицькому міському центрі соціальних служб (17.06.2021). 
 

 
* в громадських організаціях: 
 

- громадській організації «Остерська СІЧ (10.06.2021). 

 
 
 
*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: 

● в ефірі радіо «Українського радіо: Чернігівська хвиля» виходила 
програма «Маємо право знати» на теми «Поняття договору довічного 
утримання» (04.04.2021), «Обов’язок по утриманню малолітніх та 
неповнолітніх дітей» (11.04.2021), «Договір позики» (18.04.2021), «Договір 
дарування» (25.04.2021), «Про соціальні відпустки, порядок їх надання» 
(22.05.2021), «Про захист честі, гідності та ділової репутації» (29.05.2021); 

● на Facebook-сторінці Кафедри цивільного, господарського права та 
процесу ЧНТУ на тему «Зустріч у online форматі із здобувачами вищої освіти, 
які навчаються за освітніми програми "Цивільна та господарська юстиція (Суд. 
Нотаріат. Правова допомога)" та "Адміністративна юстиція (Суд. Публічна 
адміністрація та антикорупційні органи)» (06.04.2021), «Державний іспит 
"Цивільне право і процес" здобувачами вищої освіти, які навчаються за 
освітньо-професійною програмою "Правове забезпечення підприємницької 
діяльності"» (24.06.2021), «Державний іспит "Господарське право і процес" 
здобувачами вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою 
"Правове забезпечення підприємницької діяльності"» (29.06.2021); 

● на Facebook-сторінці Чернігівського кооперативного фахового коледжу 
Чернігівської облспоживспілки на тему «Онлайн-навчання для студентів 
коледжу» (08.04.2021); 

● на сторінці «Youtube.com» передачі «Суспільне Чернігів» у програмі 
«Полудень» розміщено виступ директора Чернігівського МЦ з надання БВПД 
В. А. Бобруйка та заступника начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Ярослава Хоменка на тему «Як 
повернути кошти за неякісний товар?» (12.04.2021);  

● на Facebook-сторінці Чернігівського обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки на теми «Про що питали призовники у 
Центра безоплатної вторинної правової допомоги» (14.04.2021), «ПІДСУМКИ 
ТИЖНЯ «ВЕСНА-2021» - ІІ» (23.04.2021);  

● на Facebook-сторінці Славутицького міського центру соціальних служб 
на тему «Стоп насильство» (21.04.2021); 

● на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради статті на теми  
«Стартує онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав» (23.04.2021), 
«Правова допомога жителям с. Хрипівка міської ради» (28.04.2021), «Порядок 
та підстави зміни прізвища дитини» (19.05.2021), «Правопросвітницький захід 
пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» відбувся у Поліссі» (28.05.2021), «Зміни до законодавства у 
сфері військової служби та військового обліку» (18.06.2021); 

● на Facebook-сторінці Городнянської міської ради на тему «Правова 
допомога жителям с. Хрипівка Городнянської міської ради» (28.04.2021), 
«Правопросвітницький захід в межах реалізації пілотного проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та надання 
правової допомоги мешканцям села Полісся» (28.05.2021), «Реалізація 
пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» та надання правової допомоги мешканцям с. Смичин» 
(18.06.2021); 



● на Facebook-сторінці ДУ "Чернігівський слідчий ізолятор" на тему 
«Принципи безоплатної вторинної правової допомоги роз’яснили 
співробітникам державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор» 
(29.04.2021); 

● на офіційному веб-сайті Іванівської сільської об’єднаної територіальної 
громади публікації на тему «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» та надали правову допомогу мешканцям с. Анисів» 
(30.04.2021); 

● у самостійному інтернет-виданні «SVOBODA.FM» розміщено статтю 
на тему «Незаконне звільнення з роботи, аліменти та кредити. Що повинні 
знати призовники» (30.04.2021); 

● у самостійному інтернет-виданні «Біла хата» розміщено статтю на тему 
«Про кредити та аліменти для призовників говорили у Чернігові» (30.04.2021); 

● у самостійному інтернет-виданні «АРМІЯ INFORM» розміщено статтю 
на тему «Незаконне звільнення з роботи, аліменти та кредити: що повинні знати 
призовники» (30.04.2021); 

● на Facebook-сторінці «Новини Чернігівщини» на тему «Про кредити та 
аліменти для призовників говорили у Чернігові» (01.05.2021); 

● на Facebook-сторінці «Новини Сіверщини» на тему «Призовник взяв 
кредит у банку та не сплатив аліменти - Спецкор регіон» (01.05.2021); 

● на Facebook-сторінці «Суспільний кореспондент» на тему «Призовник 
взяв кредит у банку та не сплатив аліменти - Спецкор регіон» (01.05.2021); 

● у самостійному інтернет-виданні «Спецкор регіон» розміщено статтю: 
«ПРИЗОВНИК ВЗЯВ КРЕДИТ У БАНКУ ТА НЕ СПЛАТИВ АЛІМЕНТИ» 
(01.05.2021); 

● у самостійному інтернет-виданні «Суспільний кореспондент» 
розміщено статтю «Про звільнення з роботи призовників та кредити йшла мова 
у Чернігові» (01.05.2021); 

● у телеграм  «Суспільний кореспондент» розміщено статтю «Про 
звільнення з роботи призовників та кредити йшла мова у Чернігові» 
(01.05.2021); 

● на офіційному веб-сайті організації ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка 
опубліковано статті на теми «Удосконалення правового регулювання надомної 
та дистанційної роботи» (10.05.2021), «Компенсації особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» (10.05.2021), «Безкоштовні юридичні та 
Skype консультації» (30.05.2021), «Права дитини та способи їх захисту» 
(02.06.2021), «Відповідальність за порушення та участь Національного банку 
України у впливі на колекторські кампанії відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при 
врегулюванні простроченої заборгованості» (30.06.2021), «Основні акценти 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту 
споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості»» (30.06.2021), 
«Безкоштовні юридичні та Skype консультації» (30.06.2021), «Безкоштовні 
юридичні та Skype консультації» (30.06.2021), «Загальні положення про 
спадкування» (30.06.2021), «Оренда земельних ділянок» (30.06.2021), «Право на 
відстрочку від призову на строкову військову службу» (30.06.2021), «Права та 



обов’язки трудових мігрантів України та членів їх сімей» (30.06.2021); 
● на офіційному веб-сайті Іванівської сільської ради публікації на тему 

«Відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати» 
(21.05.2021), «Нововведення в сфері військового обліку призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів» (21.05.2021), «Компенсації особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (21.05.2021),  
«Порядок  оформлення згоди батьків на виїзд дитини за кордон» (21.05.2021), 
«Удосконалення правового регулювання надомної та дистанційної роботи» 
(21.05.2021), «Право на соціальні відпустки» (21.05.2021), «Запобігання та 
протидія торгівлі дітьми» (21.05.2021), «З нагоди Міжнародного дня 
інтелектуальної власності – окремі аспекти законодавства України в сфері 
інтелектуальної власності» (21.05.2021), «Грошова компенсація на бензин, 
ремонт і технічне обслуговування автомобілів особам з інвалідністю» 
(21.05.2021), «Права та обов’язки подружжя по утриманню» (21.05.2021);   

● на Facebook-сторінці Чернігівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. В.Г. Короленка на тему «Міжнародний день захисту дітей» 
(02.06.2021); 

● на Facebook-сторінці Громадської організації МАRТ на тему «Заходи до 
Міжнародного дня захисту дітей» (02.06.2021);  

● на Facebook-сторінці Неданчицького старостинського округу на тему 
«Прийом громадян з надання безоплатної правової допомоги» (17.06.2021); 

● на офіційному веб-сайті Куликівської громади розміщено статтю на 
тему «Фахівці Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги провели виїзний прийом в Куликівці» 
(24.06.2021); 

● на Facebook-сторінці Куликівської громади на тему 
«Правопросвітницькі заходи із земельних питань в межах реалізації пілотного 
проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство"» (29.06.2021), «Правопросвітницькі заходи із земельних питань в 
межах реалізації пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство"» (30.06.2021); 

● на Facebook-сторінці Куликівської селищної ради на тему 
«Правопросвітницькі заходи із земельних питань в межах реалізації пілотного 
проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство"» (29.06.2021); «Правопросвітницькі заходи із земельних питань в 
межах реалізації пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство"» (30.06.2021); 

● бігборди в м Чернігові на тему «Проконсультуйся з юристом 
безоплатно» (15.05.2021)  -  (10 – на тему земельних відносин).  
 

 
 

Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 

*** 



До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі-Центр) звернулась особа, учасник бойових дій у справі 
про визнання незаконними та скасування  рішення об’єднаної житлової комісії 
та пункту наказу командира військової частини про зняття з квартирного обліку 
та зобов’язати поновити на квартирному обліку разом зі складом сім’ї у 
списках на першочергове отримання житла та на загальній черзі.   
Рішенням об’єднаної житлової комісії військових частин клієнта разом зі 
складом  сім’ї  було знято з квартирного обліку у зв’язку з закінченням 
контракту. Вказане рішення було затверджено наказом командира в/ч.  Не 
погоджуючись з вказаними рішеннями, клієнт звернувся до Центру за 
отриманням БВПД. Відповідно до доручення йому було призначено адвоката. 
Адвокатом після з’ясування всіх обставин справи було складено цивільний 
позов до Деснянського районного суду м. Чернігова.   

Відповідно до ч. 1 с. 12 ЗУ “Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей” передбачено, що держава забезпечує 
військовослужбовців жилими приміщення або за їх бажанням грошовою 
компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у 
порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим  кодексом Української  
РСР та іншими нормативно-правовими актами.    

Статтею 37 ЖК України, громадяни, які потребують поліпшення 
житлових умов та залишили роботу на підприємствах, в установах та 
організаціях у зв’язку з виходом на пенсію беруться на облік потребуючих 
поліпшення житлових умов на рівні з працюючими на цих підприємствах, в 
установах, організаціях громадянами.  

Відповідно до п. 3 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів 
їх сімей житловими приміщеннями встановлено, що військовослужбовцям, які 
мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей 
надається житло для постійного проживання.   

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.04.2021 року, 
справа №750/11222/20 позов було задоволено:  
  - визнано незаконним та скасовано рішення об`єднаної житлової комісії 
про зняття старшого сержанта запасу  зі складом сім`ї 1 (одна) особа з 
квартирної черги для отримання житла в м. Чернігові;  

- визнано незаконним та скасовано пункт наказу командира військової 
частини про зняття з квартирного обліку старшого сержанта запасу у зв`язку з 
закінченням контракту та звільненням у запас;  

- зобов'язано військову частину прийняти рішення про поновлення 
старшого сержанта запасу зі складом сім`ї 1 (одна) особа, звільненого в запас у 
зв`язку із закінченням контракту 04 серпня 2017 року, на квартирному обліку 
громадян, які потребують покращення житлових умов. 
 

*** 
До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги звернулась особа ветеран  війни з питанням представництва 
його інтересів у Городнянському районному суді Чернігівської області, у справі 
про притягнення до адміністративної відповідальності за  ч. 1 ст. 130 КУпАП. 



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

У судовому засіданні клієнт свою винну не визнав.  
Захисник адвокат наголошував на порушенні порядку складення 

протоколу про адміністративне правопорушення та порядку проведення 
медичного огляду. Посилаючись на такі обставини в сукупності, а також на те, 
що ОСОБА_1 не виконував функції водія, просив провадження у справі закрити 
за п.1 ст. 247 КупАП. 

Відповідно до приписів ч.1 ст.130 КУпАП, відповідальність настає за 
керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що 
знижують їх увагу та швидкість реакції, також передача керування 
транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп`яніння чи під 
впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує 
транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку 
огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або щодо 
вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.  
Ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв`язку з адміністративним 
правопорушенням інакше як на підставах та в порядку, встановлених законом. 
Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів 
адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній 
відповідності до закону.  

Так, стаття 280 КУпАП закріплює обов`язок посадової особи при розгляді 
справи про адміністративне правопорушення з`ясувати чи було вчинено 
адміністративне правопорушення та чи винна ця особа в його вчиненні. 
Отже, притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише 
за наявності факту адміністративного правопорушення та вини особи у його 
вчиненні, яка підтверджена належними доказами.  

За допомогою адвоката системи БВПД Яковлева С.Л. Городнянський 
районний суд Чернігівської області  провадження у справі про адміністративне 
правопорушення, передбачене ч.1 ст. 130 КупАП відносно клієнта закрив на 
підставі п.1 ст. 247 КУпАП за недоведеністю події і складу адміністративного 
правопорушення.  
 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи безоплатної правової допомоги.  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2802/ed_2021_01_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#_blank
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987527/ed_2021_01_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2802/ed_2021_01_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#_blank


У форматі онлайн 22 квітня 2021 
року директором Чернігівського 
місцевого центру з надання БВПД 
Володимиром Бобруйко було 
прийнято участь в засіданні Ради 
забезпечення якості вищої освіти 
Національного університету 
«Чернігівська політехніка». 
Розглядались питання щодо: 
виконання рекомендацій минулого 
засідання Ради; результатів атестації 
магістрів і бакалаврів; ліквідації 
освітніх програм бакалаврату і 

магістратури, які втратили свою актуальність та введення нових. 
З деканом юридичного факультету університету Олексієм Селецьким 
обговорено питання щодо динаміки розвитку і модернізації освітніх програм в 
межах спеціальності 081 «Право» та співпраці університету з Чернігівським 
місцевим центром з надання БВПД. 
 
 

 
 

24 травня 2021 року директор 
Чернігівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир 
Бобруйко спільно з начальником 
відділу Центру Юлією Бойко на базі 
Управління Державної міграційної 
служби України в Чернігівській 
області взяли участь у робочій 
зустрічі співробітників відділу у 
справах іноземців та осіб без 
громадянства Управління. Особи, 
які звернулися із заявою про 

визнання особою без громадянства мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, в зв’язку з чим метою зустрічі було налагодження співпраці 
та визначення алгоритму дій при проведенні процедури визнання особи без 
громадянства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
24.03.2021 № 317 «Деякі питання визнання особою без громадянства». 
 
 
 



28 травня 2021 року директором 
Чернігівського місцевого центру 
Володимиром Бобруйко було 
проведено робочу зустріч з 
головою Куликівської 
територіальної громади Юлією 
Постернак, під час якої 
обговорили питання співпраці 
направлені на підвищення 
правової свідомості та надання 
безоплатної правової допомоги 
мешканцям громади, в тому числі 

і проведенні виїзних прийомів в старостинських округах (відповідно до 
постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про 
утворення та ліквідацію районів» до складу Чернігівського району включено 

Куликівську територіальну громаду). 
Також, було проведено робочі 
зустрічі направлені на подальшу 
співпрацю з начальником 
Куликівського районного сектору 
управління Державної міграційної 
служби України в Чернігівській 
області Ніною Давиденко, 
начальником Куликівського сектору 
поліцейської діяльності ГУНП в 
Чернігівській області Юрієм 
Мартиновим, начальником 
Куликівського відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану у Чернігівському районі Чернігівської області 
Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
Світланою Масюк. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
25 травня 2021 року студенти 
Чернігівського кооперативного 
коледжу Чернігівської 
облспоживспілки переглянули фільми 
режисера Сергія Лисенка «Євромайдан 
SOS» та «Самооборона». Зокрема, 
фільм «Євромайдн SOS» розповідає, як 



наступного дня після побиття студентів на Майдані Незалежності 30 листопада 
2013 року активісти відкрили “гарячу” лінію для постраждалих і ще одну – для 
волонтерів-адвокатів. І таким чином, забезпечили юридичні послуги та захист у 
судах для учасників протесту.  
Після перегляду фільмів відбулось їх обговорення. 
У заході взяли участь: заступник начальника відділу комунікації та 
правопроствітництва Регіонального центру з надання БПД у Чернігівській 
області Дмитро Савуляк, заступник начальника відділу правопросвітництва та 
надання правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 
Ярослав Хоменко та юрист ГО «MART» Дмитро Науменко. 
 
 
 
 

З нагоди відзначення 1 червня 
2021 року Міжнародного дня 
захисту дітей до проведення 
заходу на тему «Захист прав дітей 
в Україні», який відбувся на 
центральній площі міста, 
долучилися спільно з 
працівниками Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 
представниками громадської 
організації «MART» і працівники 
Чернігівського місцевого центру з 

надання БВПД Юлія Бойко, Данило Павлюк, Юрій Кирдан та волонтер у сфері 
надання безоплатної правової допомоги Ігор Романенко. 
Фахівці системи правової допомоги разом з партнерами ознайомили присутніх 
зі сферою безоплатної правової допомоги, способами поновлення порушених 
прав та мережею правозахисних організацій. Розповсюджувались буклети на 
різноманітну правову тематику, які сприятимуть кращому знанню та 
орієнтуванню дітей у своїх правах. 
 
 

 
1.3.] Децентралізація 

системи безоплатної правової 

допомоги. 

 

Директор Чернігівського МЦ 
Володимир Бобруйко 24 червня 
2021 року взяв участь у роботі 
державної екзаменаційної комісії із 



здачі державного іспиту «Цивільне право і процес» здобувачами вищої освіти, 
які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правове забезпечення 
підприємницької діяльності» на Кафедрі цивільного, господарського права та 
процесу Інституту права і соціальних технологій Національного університету 
«Чернігівська політехніка». 
Випускники показали високий рівень знань і всі державні іспити здано 
успішно.  
 
 

23 червня заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Чернігівського місцевого центру з надання 
БВПД Ярослав Хоменко долучився до 
обговорення можливих шляхів вирішення 
соціальних проблем, з якими стикаються 
жителі Чернігівщини. Обговорення 
відбулись в ході робочого візиту 
представника Уповноваженого з 
дотримання соціальних та економічних 
прав Олени Степаненко, представника 
Уповноваженого в північних областях 
Вікторії Пєхової та директора 
Департаменту моніторингу соціальних 
прав Світлани Глущенко. 
Під час зустрічі було обговорено питання, 

з якими звертаються громадяни Чернігівщини до Уповноваженого, а також 
проблемні питання, які впливають на додержання прав громадян у сфері 
соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури.  
Обговорено ситуацію з правами людини в області на підставі матеріалів 
щорічної доповіді Уповноваженого за 2020 рік та аналітичних матеріалів, за 
підсумками роботи Секретаріату Уповноваженого в першому півріччі 2021 
року. За результатами зустрічі досягнуто домовленості про обмін інформацією 
щодо проблемних питань, які потрібно вирішувати в регіоні. 
 

 
Директор Чернігівського МЦ 
Володимир Бобруйко взяв участь у 
роботі державної екзаменаційної 
комісії із здачі державного іспиту 
«Господарське право і процес» 
здобувачами вищої освіти, які 
навчаються за освітньо-професійною 
програмою «Правове забезпечення 
підприємницької діяльності» на 
Кафедрі цивільного, господарського 



права та процесу Інституту права і соціальних технологій Національного 
університету "Чернігівська політехніка". 
Випускники Інституту права і соціальних технологій Національного 
університету "Чернігівська політехніка" вкотре показали високий рівень знань 
під час здачі державного іспиту. 
 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій.  

 
З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового 

забезпечення та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на 
належному рівні, з дотримання вимог Бюджетного кодексу України , Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших 
нормативно-правових актів. Також, протягом звітного періоду в установлені 
строки здійснювались збір, аналіз та узагальнення інформації (подання та 
висвітлення звітності), підготовка аналітичної довідки за результатами 
діяльності. 

Протягом квітня-червня поточного 2021 року на сторінці Чернігівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Facebook-сторінці розміщено 130 публікацій про діяльність центру та бюро, 
правових роз’яснень з відповідними фотоматеріалами тощо.   

 


