
 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Ніжинським місцевим центром з надання  
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на 2021 рік у I кварталі 

  



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

дання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 
на 2021 рік у I кварталі 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 

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

З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобі-
гання безробіттю, а  також на виконання Меморандуму про співпрацю між Коор-
динаційним центром з надання правової допомоги та Державною службою за-
йнятості,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допо-
моги у районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Бобровиць-
кого, Срібнянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцького, 
Носівського, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  11 правопросві-
тницьких заходів,  а саме: 

 
11.02.2021р.у приміщенні  Ічнянської районної філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку у 
Державній службі зайнятості на тему: «Безоплатна передача земельних ділянок у 
власність громадян. Електронний булінг (Кібербулінг)»; 
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http://legalaid.gov.ua/images/docs/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.pdf
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11.02.2021р. відео консультування «Як стягнути заборгованість по заробітній пла-
ті» розповідає начальник Бахмацького бюро правової допомоги Яна Погоріла; 
 
12.02.2021р. відео консультація «Про комісію по трудових спорах»  розповідає 
головний спеціаліст Талалаївського бюро правової допомоги Аліна Кошка. 

 
22.02.2021р. проведено семінар «Легальна зайнятість» для осіб, що перебувають 
на обліку у відділу сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянської ра-
йонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості; 
 
24.02.2021р.проведено семінар «Порядок реєстрації права власності на земельну 
ділянку». для працівників відділу сприяння зайнятості в Талалаївському районі 
Срібнянської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості;  
 
01.03.2021р. проведено семінар «Жінки, знайте свої права!» для жінок, що пере-
бувають на обліку у відділу сприяння зайнятості в Талалаївському районі Сріб-
нянської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості; 
 
05.03.2021р. у приміщенні  Ічнянської районної філії Чернігівського обласного 
центру зайнятості проведено семінар для молоді, що перебувають на обліку у 
Державній службі зайнятості на тему: «Безоплатна передача земельних ділянок у 
власність громадян. Легальна зайнятість»; 
 
05.03.2021 року проведено онлайн семінар на тему: «Гендерна рівність жінок. Жі-
нка повинна знати свої права» через конференцію в  ZOOM для осіб, що перебу-
вають на обліку у  Варвинській районній філії Чернігівського обласного центру 
зайнятості ; 

12.03.2021р.  проведено семінар  «Жінки, знайте свої права!» для жінок, що пере-
бувають на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного  
центру  зайнятості; 
 



17.03.2021р. проведено семінар  «Жінки, знайте свої права!» для жінок, що пере-
бувають на обліку в Ніжинському міськрайонному центрі зайнятості; 

 
24.03.2021р. проведено семінар «Ризики нелегальної трудової міграції», “Жінки 
знайте свої права” для осіб, що перебувають на обліку  у відділі сприяння зайня-
тості в Талалаївському районі Срібнянського районного центру зайнятості. 

 
 
 
Протягом звітного періоду з метою запобігання випадкам домашнього на-

сильства працівникамиНіжинського МЦ проведено 5 правопросвітницьких  захо-
ди:  
11.02.2021р. відбувся захід для працівників та підопічних  Носівського районного 
сектору філії ДУ «Центр пробації»  щодо запобігання та протидія домашньому 
насильству; 

 
25.02.2021р. відбувся захід : «Протидія домашньому насильству» у Дідовецький 
старостинський округ для працівників Центру соціальних служб Сухопо-
лов’янської сільської ради та Дідівецького старостинського округу;  

26.02.2021р. відбувся захід «Налагодження механізмів взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству» у   Ічнянського ра-



йонному суді Чернігівської області за участі державних органів, органів місцевого 
самоврядування, поліції, судів, системи безоплатної правової допомоги та гро-
мадськості; 

02.03.2021р. відбувся захід  для працівників Сухополов’янської сільської ради та 
Територіального центру соціального обслуговування та мешканців громади щодо 
протидії домашньому насильству; 

 
17.03.2021р. відбувся захід  для працівників    Відділення №1 Прилуцького РВП 
ГУНП у Чернігівській області, обговорили порядок взаємодії та співпраці з пи-
тання протидії домашньому насильству, та забезпечення правової допомоги осо-
бам, що постраждали від домашнього насильства .  

 
Окрім того, з метою проведення право просвітницької роботи,спрямованої 

на запобігання дискримінації, працівниками центру проведено  захід: 
 

12.02.2021р. у приміщенні КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» відбувся 
прес- ланч «Перемагаємо булінг разом: перші кроки реалізації проєкту у Ніжині» 
за участі за участі  керівника проєкту, голови громадської організації «Твій Світ» 
Олександра Чепура,  директорів  КЗ «Ніжинського міського молодіжного центру» 
Анжели Тимченко та  центральної бібліотечної системи Олени Єкименко, а також  
представників засобів масової інформації. 

 
Протягом звітного періоду працівниками Ніжинського МЦ проведено 3 

правопросвітницькі  заходи,  спрямовані на запобігання злочинності: 
 

05.02.2021р.  відбувся захід  «Протидії булінгу»  для працівників    та неповноліт-
ніх  осіб, яка перебуває на обліку в Бобровицькому РС філії Державної установи 
«Центр пробації» в Чернігівській області.; 
 
09.02.2021р. в ході спілкування із колективом та відвідувачами закладу Талалаїсь-
кого районного сектору Державної установи «Центр пробації» проінформувала  
присутніх  про протидію кібербулінгу. 
 



 
 
09.03.2021р. відбувся захід  у формі виставки у Талалаївському краєзнавчому му-
зеї, присвяченій відзначенню 207 річниці від дня народження Тараса Шевченка на 
тему:  «Шевченко – син України». 
 
 

Протягом I кварталу 2021 року було проведено 7 правопросвітницьких за-
ходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законо-
давстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забез-
печення: 
 
21.01.2021р. відео консультація «Як визнати заповіт недійсним» розповідає голо-
вний спеціаліст Прилуцького бюро правової допомоги Дмитро Диміч; 
 
10.02.2021р. відбувся захід  для працівників    та відвідувачів Центру надання ад-
міністративних послуг м.Прилуки щодо змін  земельного законодавства; 

23.02.2021р.  відбувся захід  для працівників    та відвідувачів Ніжинської центра-
льної бібліотечної системи  щодо змін  земельного законодавства; 

16.02.2021р. відбувся захід  для працівників    та відвідувачів Прилуцького міськ-
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану щодо отримання 
документів з державного реєстру актів цивільного стану громадян; 

12.02.2021р. відбувся захід  для працівників    та відвідувачів Бахмацького відділу 
ДРАЦС та Фонду соцстрахування щодо змін у земельному законодавстві; 

15.03.2021р. відео консультація «Стягнення аліментів за минулий період» розпо-
відає головний спеціаліст Талалаївського бюро правової допомоги Аліна Кошка 
 
19.02.2021р відео консультація «Про алгоритм дій при поверненні втраченої по-
силки або виплату відшкодування» розповідає головний спеціаліст Бахмацького 
бюро правової допомоги Валентина Згонник 



 
Проведено 11 правопросвітницьких семінари із найактуальніших питань 

життя громад у сфері земельних відносин та земельного законодавства: 
 

19.01.2021р. проведено захід для працівників Талалаїського районного сектору 
Державної установи «Центр пробації», обговорено питання «Припинення догово-
ру оренди землі у разі ліквідації юридичної особи»; 
 
21.01.2021р. відео консультація «Про припинення договору оренди землі у разі 
ліквідації юридичної особи» розповідає головний спеціаліст відділу правопросві-
тництва та надання безоплатної правової допомоги Ольга Пабат; 
 
26.01.2021р. проведено захід для працівників Служби у справах дітей Бобровиць-
кої міської ради на тему «Процедура безоплатного отримання земельної ділянки»;  
 
27.01.2021р. проведено виступ для працівників Бобровицького відділу ДРАЦС на 
тему: «Як отримати відомості про вільні земельні ділянки?»; 
 
04.02.2021р. відео консультація «Про оформлення права власності на земельну 
ділянку» розповідає заступник начальника Варвинського бюро правової допомоги 
Ольга Місько; 
 

 
04.02.2021р. семінар у приміщенні Талалаївської районної центральної бібліотеки 
для працівників та відвідувачів бібліотеки на тему: «Порядок укладення договору 
дарування земельної ділянки»;   
 
02.02.2021р.  проведено захід для працівників Малодівицької сільської ради  та 
мешканців громади щодо змін у земельному законодавстві «Оформлення права 
власності на земельну ділянку»; 
 



04.02.2021р. проведено захід для працівників Товкачівська сільська рада та меш-
канців громади щодо змін у земельному законодавстві «Оформлення права влас-
ності на земельну ділянку»; 
 
25.02.2021р. відео консультація про спадкування земельної ділянки за відсутності 
кадастрового номера розповідає головний спеціаліст Бобровицького бюро право-
вої допомоги Аня Рябенко 

 
17.03.2021р. проведено лекцію для колективу Срібнянського районного суду  по 
темі «Порядок приватизації земельних ділянок громадячнами України»; 

22.03.2021р. відео консультація «Підтвердження намірів здійснити виплату орен-
дної плати» розповідає головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надан-
ня безоплатної правової допомоги Ольга Пабат; 

 
 
Постійно проводяться  інформаційно-просвітницькі заходи серед населен-

ня, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів на правову тема-
тику відповідно до інтересів цільової аудиторії. Протягом звітного періоду відбу-
лися 6 заходів: 

 
22.01.2021р.  проведено захід для працівників Срібнянського  районного відділу 
Міжрайонного управління Держгеокадастру «Сплата податку при оформленні до-
говору купівлі-продажу земельної ділянки»; 
 
28.01.2021р.  проведено захід для працівників відділу обслуговування громадян № 
8 сервісний центр Управління обслуговування громадян Головного управління 
Пенсійного фонду в Чернігівській області щодо порядок укладення договору оре-
нди земельної ділянки; 
 
04.02.2021р. проведено захід для працівників Срібнянського  районного відділу 
Міжрайонного управління Держгеокадастру у Варвинському та Срібнянському 
районах по темі «Порядок приватизації земельної ділянки»; 



 
05.03.2021р. проведено захід для працівників та відвідувачів Талалаївського ра-
йонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) щодо припинення 
договору оренди земельної ділянки; 
 
05.03.2021р. проведено захід для працівників Управління Державної казначейсь-
кої служби України у Бровицькому районі Чернігівської області на тему : «Спад-
кування земельної ділянки за відсутності кадастрового номеру»;  
 
29.01.2021р. відео консультація «Про податкові зміни для ФОП-«єдинників» І 
групі платників єдиного податку» розповідає головний спеціаліст Бобровицького 
бюро правової допомоги Анна Рябенко. 

 
Протягом 1 кварталу 2021 р. працівники центру забезпечили проведення  6 

діючих право просвітницьких семінарів/форумів з найактуальніших питань 
життя громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних послуг, організації 
ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, громадської безпеки із залу-
ченням: 
 
05.02.2021р. проведено захід для працівників Талалаївського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м.Суми) на тему: «Порядок відшкодування 
шкоди, завданої самовільним зайняттям земельної ділянки». 
 
04.02.2021р. проведено захід для працівників та відвідувачів Краєзнавчого Музею 
Ічнянської міської ради на тему: «Право на безоплатне отримання у власність зе-
мельної ділянки громадянам України»; 
 
16.02.2021р.  для працівників та відвідувачів Понорівського сільського будинку 
культури Талалаївської ОТГ; 
 
18.02.2021р. проведено захід для працівників та відвідувачів Срібнянської 
центральної районної бібліотеки на тему «Порядок спадкування земельної ділян-
ки, що знаходиться в оренді»; 
 
19.02.2021р. проведено захід «Право на безоплатне отримання у власність земель-
ної ділянки громадянам України»для працівників Шняківської сільської ради Ні-
жинської ОТГ та мешканців громад; 
 
19.02.2021р. проведено захід «Право на безоплатне отримання у власність земель-
ної ділянки громадянам України»для працівників Терешківської сільської ради 
Ніжинської ОТГ та мешканців громад. 
 



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

 
Для забезпечення розвитку  мережі партнерів та незалежних провайдерів 

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

 
Так, органи місцевого самоврядування отримали 22 методичні рекомендації 

для удосконалення надання ними БПД: 
 

15.01.2021р.  участь засіданні виконавчого комітету комісії з прав захисту дітей 
Вавринської ОТГ ; 

21.01.2021р.  участь у засіданні виконавчого комітету Бахмацької ОТГ; 

21.01.2021р. проведено робочу зустріч з міським головою Ічнянської міської ради  
Оленою Бутурлим . 

 
22.01.2021р. участь у навчанні для старост старостинських округів  територіальної 
громади Лосинівської територіальної громади та працівниками селищної ради; 

03.02.2021р участь засіданні виконавчого комітету комісії з прав захисту дітей 
Вавринської ОТГ ; 

03.02.2021р. з метою  налагодження ефективної співпраці  щодо реалізації   прое-
кту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»  ди-
ректор  Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  Володимир Бригинець  
провів  робочі зустрічі  із керівництвом  Прилуцької районної ради та Варвинської 
селищної об’єднаної територіальної громади.   



 
09.02.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації з ново-
призначеною старостою  Гмирянського  старостинського округу Тетяною Супру-
ненко Ічнянського району; 

16.02.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації із старо-
стою Понорівського старостинського округу Талалаївської селищної ради Воло-
димиром Винограденком та діловодом; 

17.02.2021р. участь у засіданні сесії Бахмацької міської ради 

17.02.2021р. участь засіданні виконавчого комітету комісії з прав захисту дітей 
Вавринської ОТГ ;  

19.02.2021р.  проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації пред-
ставникам ОМС Бурімського  старостинського округу; 

25.02.2021р.  проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації пред-
ставникам ОМС у Товкачівській сільській раді  Прилуцького району; 

 
03.03.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації предста-
вникам ОМС Рябухівського старостинського округу Талалаївської селищної ради; 



 
11.03.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації предста-
вникам ОМС Талалаївської сільської ради ; 

11.03.2021р. спільно із працівниками Центру соціальних служб Сухопо-
лов’янської сільської ради та Територіального центру соціального обслуговування 
проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації представникам ОМС 
Погребівської сільської ради ; 

 
16.03.2021р.  року з метою проведення правопросвітницьких заходів з найактуа-
льніших питань життя громад, надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування та налагодження співпраці, директор Ніжинського місцевого 
центру з надання БВПД Володимир Бригинець взяв участь у засіданні представ-
ників агропромислової галузі, що відбувся у приміщенні Бахмацької міської ради. 

 
24.03.2021р.  проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації пред-
ставникам ОМС Талалаївської селищної територіальної громади, головою  сели-
щної  ради  Юрієм Величком та заступником голови  з питань  діяльності вико-
навчих органів  селищної ради Богуславом Борсуком; 

24.03.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації предста-
вникам ОМС Срібнянської селищної ради ; 

24.03.2021р.  участь засіданні виконавчого комітету комісії з прав захисту дітей 
Вавринської ОТГ; 

29.03.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації предста-
вникам ОМС Козацького старостинського округу Бобровицького районуна тему: 
«Зміни у законодавстві України у сфері земельних відносин»; 

30.03.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації предста-
вникам ОМС Щаснівського старостинського округу щодо змін у законодавстві 
України у сфері земельних відносин; 



23.02.2021р. відео консультація «Одночасне звернення кількох громадян для на-
дання земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності» розповідає 
головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Ніжинського МЦ з надання БВПД Ольга Пабат (Pabat Olga). 

Невід’ємною складовою розвитку мережі партнерів є організація та участь 
у спільних заходах (семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах) 
за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
установ та організацій, усього 6 заходів: 

 
15.01.2021р. відеоконсультуція «Відзив у цивільному процесі» розповідає голов-
ний спеціаліст Талалаївського бюро правової допомоги Аліна Кошка; 

12.02.2021р.  участь  у засіданні  круглого столу на тему « Безоплатна правова до-
помога – кожному» для працівників Бахмацької міської ради ; 

 
11.03.2021р.  участь у  виїзній приймальні селищного голови Анатолія Стрільця 
до Галицького старостинського округу . 

 
16.03.2021р. участь у засіданні  представників агропромислової галузі, що відбув-
ся  у приміщенні Бахмацької міської ради; 



16.03.2021р.  проведено захід  для працівників Борзнянського  районного суду 
щодо змін у земельному законодавстві; 

26.03.2021р. проведено захід  для працівників Бахмацького районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану та Фонду соціального страхування 
 
 

Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ та бюро провели  6 
робочих  зустрічей та наради із партнерами по обговоренню результатів роботи 
та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів: 

05.01.2021р. відбулася робоча з головним спеціалістом у Талалаївському районі 
Прилуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального стра-
хування Миколою Герасименком.  

 
15.01.2021р. відбулася робоча зустріч з начальником Талалаївського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіо-
нального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Наталією Ковган; 
 
15.01.2021р. зустріч із громадським радником Шимко Андрієм щодо  планування 
подальшої співпраці  з метою реалізації кампанії «Громадські радники - у кожну 
громаду»; 

18.02.2021р. проведено робочу зустріч із ФОП Желіба О.В. та Ранським К.А .-
реєстратори у сфері землевпорядкування та кадастрової діяльності з питання 
"Проблеми та питання у сфері державної реєстрації земельних ділянок та вигото-
влення технічної документації"; 

 
16.03.2021р. відбулася робоча зустріч з директором комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг» Талалаївської об’єднаної територіальної громади 
Людмилою Рябчун; 
 
19.03.2021р. відбулася робоча зустріч  з спеціалістом 1 категорії загального відді-
лу Талалаївської селищної ради Ярославом Карпенко щодо права та обов'язки 
сторін за договором оренди земельної ділянки. 



Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комуніка-
тивних заходів із регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 
правової допомоги та адвокатів у ЗМІ 

 

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

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних з пра-
вової освіти для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних 
груп населення, інвалідів, пенсіонерів, проведено 2 заходи: 

 
26.01.2021р.  захід для працівників та відвідувачів Прилуцького територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької мі-
ської ради  щодо змін у земельному законодавстві; 

02.03.2021р. відео консультація «Договір довічного утримання» розповідає нача-
льник Варвинського бюро правової допомоги Ольга Місько 

 
Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлені батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів: 

 
01.03.2021р. у приміщені  Прилуцького міськрайонного відділу філії Державної 
установи «Центр пробації» в Чернігівській області проведено сімейну конферен-
цію за участі працівників с Прилуцького відділу поліції , міського центру соціа-
льних служб для сім’ї, дітей та молоді  та бюро правової допомоги; 

 



 
 

 

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

16.02.2021р. відео консультація «Оформлення спадщини у випадку, коли спадко-
давець помер на тимчасово окупованій території» консультує начальник Бобро-
вицького бюро правової допомоги Олеся Подоляк. 

 
Проведення інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи учасни-

ків АТО щодо вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної катего-
рії населення: 

 
20.01.2021р.  у  Прилуцько-Варвинському об’єднаному міському військоматі  
проведено робочу зустріч з керівником кадрового забезпечення Коломійцем Рус-
ланом  щодо проведення спільних заходів, спрямованих на роз’яснення змін у за-
конодавстві, переадресацію  клієнтів та інформування громадян про зміни до зе-
мельного законодавства та пільг учасникам АТО; 



18.03.2021р. у приміщенні Ніжинського МЦ з надання БВПД проведена зустріч із  
учасниками АТО щодо виплат компенсації до 5 травня. 

 
Протягом звітного періоду було проведено 4 тематичних семінарів, лекцій у 

навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної 
освіти: 

 
05.02.2021р.  у Ладанській гімназії №1 Прилуцького району проведено виховну 
годину на тему: «Адміністративна відповідальність неповнолітніх»; 

 

05.02.2021р.  зустріч із учнями 9- класів Ніжинської гімназії №3 щодо протидії 
булінгу; 

26.02.2021р.  у Ладанській гімназії №1 проведено виховну годину для учнів 6-
класів на тему: «Поняття домашнього насильства. Профілактика скоєння домаш-
нього насильства»; 

 

04.01.2021р. відео консультація «відшкодування моральної шкоди» розповідає 
головний спеціаліст Борзнянського бюро правової допомоги Віталій Дорошенко. 
 

З метою проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ ра-
зом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , 16.02.2021р. на за-
прошення голови Ічнянської ОТГ участь у пленарному засідання сесії Ічнянської 
міської ради та зустрілася з старостами сіл Ічнянської ОТГ. 

 
 

З метою поширення інформації серед населення про систему БПД праців-
ники бюро систематично проводили «вуличне» інформування , де поширювали  
інформаційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян, 12 захо-
дів: 
22.01.2021р. вуличне інформування  мешканців  Лосинівської  ОТГ; 
03.02.2021р  вуличне інформування  мешканців Прилуцької міської  ради; 



03.02.2021р. вуличне інформування  мешканців Варвинської ОТГ;   

 
 
10.02.2021р. вуличне інформування  мешканців Курінської сільської ради Бахма-
цької ОТГ;  
10.02.2021р. вуличне інформування  мешканців Бахмацької ОТГ; 
11.02.2021р. вуличне інформування  мешканців Бобровицької  ОТГ; 
16.02.2021р. вуличне інформування  мешканців Понорівського старостинського 
округу Талалаївської селищної ради; 
18.02.2021р.  вуличне інформування  мешканців Біловежівської сільської ради; 
22.02.2021р.  вуличне інформування  мешканців Бобровицької  ОТГ; 
02.03.2021р.  вуличне інформування  мешканців Бахмацької ОТГ; 
02.03.2021р.  вуличне інформування  мешканців Бурімка ічнянського району; 
17.03.2021р.  вуличне інформування жителів м.Бобровиця. 

 
З метою проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів для населення  

в управліннях праці та соціального захисту населення  працівниками МЦ про-
веден  захід: 
 
22.03.2021р. проведено виступ для працівників  Центру надання соціальних пос-
луг Бобровицької міської ради на тему: «Суборенда земельної ділянки». 
 
 

З метою проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів для населення  
в управліннях пенсійного фонду(3 заходи) працівниками МЦ проведені  такі за-
ходи: 

 
17.02.2021р.  проведено захід для працівників та відвідувачів  сервісного  центру 
обслуговування громадян Пенсійного фонду України м. Бобровиця  щодо змін  у 
земельному законодавствІ; 
 



17.03.2021р. проведено захід для працівників та відвідувачів УПФУ в Срібнянсь-
кому районі  по темі «Порядок приватизації земельних ділянок громадячнами 
України»; 

 
 
26.03.2021р.  проведено захід для працівників та відвідувачів  сервісного  центру 
 Головного управління Пенсійного фонду України у м.Борзна щодо змін  у земе-
льному законодавстві. 

 
З метою проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи для населення в 

лікувальних закладах працівниками МЦ проведені  такі заходи: 
 
03.03.2021р. провела робочу зустріч з фельдшером фельдшерсько-акушерського 
пункту в с. Рябухи Мариною Зайченко щодо інформування та пере адресацію 
громадян. 
 

З метою проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи  в громадських 
організаціях інвалідів, будинках для літніх людей працівниками МЦ проведені  
такі заходи: 
 
12.02.2021р.  проведено захід для працівників та відвідувачів Прилуцького тери-
торіального центру соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) 
Прилуцької міської ради щодо змін  у земельному законодавстві 

 
З метою популяризації системи БПД у мережі Інтернет, друкованих ЗМІ, на 

офіційний веб-сайтах організацій систематично розміщується інформація про ро-
боту центру, бюро, позитивні практики адвокатів та корисні поради юристів. Так, 
за 1 квартал 2020 року розміщено  51 публікацій: веб-сайти організацій - 31; само-
стійні електронні ЗМІ – 16; друковані ЗМІ – 2,  радіо -2. 

 



Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпе-
чення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

 
Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській  області на 1 квартал 2021 року одним із за-
вдань Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги є розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом забез-
печення діяльності дистанційних та мобільних консультаційних пунктів. 

На виконання даного пункту плану на території, що обслуговує Ніжинський 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено 
діяльність 85 мобільних та 53дистанційних консультаційних пунктів. 

За результатами роботи мобільних та дистанційних  консультаційних пунк-
тів надано 648роз’яснень правового характеру та прийнято 3 звернення на вто-
ринну правову допомогу.  Основними питаннями, з якими звернулись особи до 
працівників центру, є сімейні, спадкові, житлові, цивільні,  та інші питання. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей 

похилого віку працівниками центру та бюро правової допомоги забезпечено дія-
льність мобільних консультаційних пунктів на базі Територіального центру соціа-
льного обслуговування у територіальних центрах соціального обслуговування на-
селення (надання соціальних послуг) містах Бахмач, Бобровиця, Прилуки, смт. 
Талалаївка та Борзнянського стаціонарного відділення для тимчасового або пос-
тійного проживання одиноких пенсіонерів та інвалідів, де було проінформовано 
про систему безоплатної вторинної правової допомоги в Україні, про основні по-
ложення Закону України «Про безоплатну правову допомогу», діяльність Ніжин-
ського місцевого центру та порядок роботи зі зверненнями громадян, а також ро-
зміщені інформаційні буклети про безоплатну правову допомогу із зазначенням 
контактного телефону та адреси розміщення місцевого центру та бюро правової 
допомоги, надані відповіді на питання, осіб, що зверталися до даних консульта-
ційних пунктів. Більшість питань стосувалася сімейного,  спадкового  та житлово-
го права , права соціального забезпечення. 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей-
сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей,  які  перебувають  у 
складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 



збройних конфліктів забезпечено діяльність мобільних консультаційних пунктів 
спільно із представниками служби у справах дітей Бобровицької РДА, Борзнянсь-
кої  районної державної адміністрації,сектору у справах сім’ї, молоді та спорту 
Варвинської РДА, Бобровицькому центрі соціальних служб для сім’ї дітей та мо-
лоді. 

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

З метою розширення дос-
тупу до безоплатної правової до-
помоги для внутрішньо перемі-
щених осіб був організований 
мобільний консультаційний 
пункт у Ічнянському відділенні 
обласного центру зайнятості для 
внутрішньо переміщених осіб, де 
особам, що зверталися були на-
дані правові консультації, 
роз’яснено порядок отримання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

 
З метою розширення дос-

тупу до безоплатної правової до-
помоги для учасників бойових 
дій, зокрема учасників АТО за-
безпечено роботу дистанційного 
консультаційного пункту в Борз-
нянському військовому комісарі-
аті, Ніжинській спілці ветеранів 
АТО. 

Постійно проводиться «вуличне» інформування громадян щодо функціону-
вання Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та бюро правової допомоги, роз’яснюється поняття безоплатної вторин-
ної правової допомоги, суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, 
порядок подання та порядок розгляду звернень про надання такої допомоги. 

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

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

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



У першому кварталі укладено контракти з 15 адвокатами які надають безо-
платну вторинну правову  допомогу на постійній основі. 

 

Протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з адвокатами,  
що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого 
центру з надання БВПД: 21 січня 2021 року – Прокопець С.М., Ващенко М.О., 
Нетреба А.І. та Вертелецька Л.А.; 01 лютого 2021 року – Кухта В.Б., Ковалюх 
В.М., Нечай В.І. та Шелудь Є.В.; 12 березня 2021 року – Сотніченко О.М. та Не-
треба А.І. Під час спілкування обговорені наступні питання: 

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

- приклади успішних практик адвокатів; 
- дотримання стандартів якості під час надання БВПД. 
 
Крім того, у ході зустрічей адвокатам нагадали про своєчасність та необхід-

ність здачі актів по дорученням, що вже виконані. 
 
Проведення подібних зустрічей є необхідною складовою успішної співпраці 

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

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

терв’ювання передбачає усне опитування клієнтів, тому вони здебільшого відмов-
ляються від проходження опитування також більшість зустрічей адвоката з клієн-
том проходять поза приміщенням Місцевого центру), згідно квартального плану 
проведено опитування однієї особи. У цілому клієнт позитивно відзивалась про 
роботу центру та адвоката, що надавав їй правову допомогу. Основним недолі-
ком, на який вказав клієнт є обмеження доступу до різних установ для отримання 



певних відомостей, у зв’язку з протиепідемічними заходами. Крім того, клієнт по-
скаржилась на довготривалий судовий процес. 

 
З метою підготовки інформацій щодо кращих практик захисту та типових 

звернень громадян  щомісяця, до 5 числа (04.02.2021, 03.03.2021 та 05.04.2021), 
Центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру інформація 
про історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну право-
ву допомогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та типових звер-
нень громадян на основі аналізу звітності адвокатів.  

 
Протягом I кварталу 2021 року до Регіонального центру повідомлялося про 

3 позитивних практики захисту у цивільних провадженнях. Так, адвокатом Бико-
вцем В.В. складено позовну заяву в якій просив визнати батьком малолітньої ди-
тини відповідача та стягнути аліменти з останнього на утримання дитини у розмі-
рі 3000грн. Позов клієнта Центру задоволений частково. Рішенням Борзнянського 
районного суду з відповідача визнано батьком та стягнуто 2500 грн. аліментів. 
Адвокатом Ващенко М.О.  складений позов в якому просив позбавити батьківсь-
ких прав батька дитини. Ніжинський міськрайонний суд задовільнив позовні ви-
моги повністю. Також адвокат Сотніченко О.М. позовну заяву, в якій просила ві-
дшкодувати матеріальну шкоду заподіяну крадіжкою у розмірі 3017грн. Прилуць-
кий міськрайонний суд задовільнив позовні вимоги частково. З відповідача стяг-
нуто 1371,67 грн. матеріальної шкоди та повернуто частину вкраденого майна. 

Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у спадкових, сімейнихта-
земельних спорах, справах, що розглядаються в порядку загального провадження 
та потерпілих у кримінальних справах. 

 
Завдання 1.6  Розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей, 
позбавлених можливості пересування, працівниками відділів бюро правової до-
помоги можливе надання правової допомоги на дому,  але за період з 01 січня 
2021 року по 31березня 2021 року за адресною правовою допомогою ніхто не зве-
ртався. 
 

Завдання 1.7 Визначення правових потреб територіальних громад, ор-
ганів територіальної самоорганізації населення 

 
З метою визначення правових потреб територіальних громад, органів тери-

торіальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ та 
формування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського місце-
вого центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення правових 
питань, з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги 
за період із 01.01.2021 по 31.03.2021року.За результатами аналізу звернень грома-
дян сформована карта правових потребтериторіальної юрисдикції Ніжинського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інформація  
розміщена на сайті регіонального та місцевого центрів . 

 



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

Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 
місцевих центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 
 
14.01.2021р.  з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації 
для персоналу центрів проведено он-лайн навчання  для інтеграторів; 
 

18.01.2021р.   з метою  підведення  підсумків та планування   пріоритетних  на-
прямів  діяльності на 2020 рік у  приміщенні Ніжинського місцевого центру з на-
дання БВПД  відбулася   скайп-нарада  за участю працівників центру та бюро пра-
вової допомоги. 

 
 
 
Завдання 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

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

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

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

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

 
• Порядок отримання статусу інваліда війни; 

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

цес або їх роз'єднання; 
 

• Права та обов'язки профспілок. 
 



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

• Наслідки заборгованості зі сплати страхових внесків для працівника;  
• Права дитини; 
• Стягнення неустойки (пені) за несвоєчасну сплату аліментів;  
• Підстави зупинення транспортного засобу. Повноваження поліцейського та 

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

БПД, прийняття управлінських рішень 
 

 З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту поряд-
ку взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його тери-
торіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  по 
КПКВК 3603020 фінансування надійшло в повному обсязі в сумі 1157997,40 грн.  
 

Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
  
Для аналізу діяльності бюро щодо надання безоплатної вторинної правової 

допомоги населенню, правильність ведення інформаційної документації, номенк-
латури, оформлення документів, дотримання правил пожежної безпеки, охорони 
праці та перевірка наявності матеріально-технічної бази проводиться регулярно 
моніторинг діяльності бюро правової допомоги силами центрального офісу Ні-
жинського МЦ. 
 
  

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

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

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

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

 
 
 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
За період з 01 січня по 31 березня 2021 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 3311 звернення клієнтів, 3162 надано правову 
консультацію,149 із них подали письмову заяву про надання вторинної правової 
допомоги. 

 
 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьова-

них звернень клієнтів 
 

 з/п 
Найменування відділу 
МЦ 

Кількість зареєст-
рованих звернень 

Кількість на-
даних право-
вих консуль-
тацій 

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

 Відділ просвітництва та 
надання БПД 

660 603 57 

 «Носівське БПД» 376 366 10 
 «Талалаївське БПД» 268 262 6 
 «Бобровицьке БПД» 164 158 6 
 Бахмацьке БПД 338 329 9 
 Борзнянське БПД 280 277 3 
 Варвинське БПД 307 296 11 
 Срібнянське БПД 349 340 9 
 Ічнянське БПД 202 181 21 
 Прилуцьке БПД  367 350 17 
 Разом по МЦ 3311 3162 149 
 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

137 рішень про надання БВПД, у тому числі надано 57 доручень адвокатам та 80 
наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 4-м письмовим зверненням було принято відмо-
ву у наданні БВПД. 

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

ного 445 (13,4%), цивільного 441 (13,3%), житлового 425 (12,8%), земельного 
372 (11,2%), спадкового 306 (9,2%), трудового 257 (7,8%), адміністративного 245 
(7,4%), соціального забезпечення 217 (6,6%), пенсійного 206 (6,2%), з інших пи-
тань 168 (5,1%), з іншого цивільного права 104 (3,1%), кримінального 47 (1,4%), 
податкового 39 (1,2%), договірного 39 (1,2%). 

 



 
 

 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД 

за статтю 
За 1 квартал поточного року до Ніжинського МЦ з надання БВПД зверну-

лось 736 жінок та 655 чоловіків. 
 

 
 

 
 
 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД 
за віком 

 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безо-

платної вторинної правової допомоги за 1квартал 2021 року звернулись громадя-
ни віком до 18 років – 3; від 18 до 35 років – 327, від 35 до 60 років – 743, понад 
60 років – 319 особи.  

 

сімейне 
13,4% 

цивільне 
13,3% 

спадкове 
9,2% 

земельне 
11,2% 

житлове 
12,8% 

інше 
6,9% 

трудове 
7,8% 

пенсійне 
6,2 % 

адміністративне 
7,4 % 

соціальне 
забезпечення 

6,6% 
інше цивільне 

3,1% 

кримінальне 
1,4% 

договірне; 1,2% 
податкове 

1,2% 

неправові 
питання 

0,1% 

Жінки 
52.91% 

Чоловіки 
47.08% 



 

 
 
 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісяч-
ний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 61 (44,5%), вете-
ранам війни, УБД 44 (32,1%), інвалідам 17 (12,4%), інші категорії 15 (10,9%). 

 
 
          

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

звітний квартал було: 
 

• Здійснено 85 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 33 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консульта-

до 18 років 
0,14% 

18-35 років 
23,5% 

35-60 років 
53,41% 

понад 60 років 
22,93% 

малозабезпечені 
особи 
44.5% 

соби з інвалідністю 
12,4% 

ветерани та УБД 
32.1% інші категорії 

10.9% 



ційних пунктів склала 562 особи, в тому числі 312 осіб звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 250 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 
• надано методичну допомогу  34 органам місцевого самоврядування 

та установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено спів-
працю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 
• проведено 79 правопросвітницьких заходів; 

 
• розміщено у ЗМІ  51 інформаційних матеріалів з питань надання 

БПД; 
• надано 46 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 
 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 
 

№ 
Найменуван-
ня МЦ та 
Бюро 

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

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

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

Кількість 
проведених 
право-
просвітниць-
ких заходів 

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

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

1 
Разом по 
МЦ, в тому 
числі: 

85/312 53/250 34 79 46 51 

2 
Бахмацьке 
бюро  

10/39 9/43 4 7 1 1 

3 
Бобровиць-
ке  бюро  

8/21 6/7 2 12 5 2 

4 
Борзнянсь-
ке бюро 

7/13 4/19 1 2 6 2 

5 
Варвинське 
бюро 

 

23/77 12/57 4 5 4 6 

6 
Ічнянське 
бюро 

1/1 4/24 3 6 3 5 

7 
Носівське 
бюро 

3/13 1/6 0 1 3 0 

8 
Прилуцьке 
бюро 

15/50 6/12 2 14 1 10 



9 
Срібнянсь-
ке бюро 

8/24 3/20 2 7 3 1 

10 
Талалаївсь-
ке бюро 

4/17 5/21 8 15 12 10 

 
 


	З метою проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , 16.02.2021р. на запрошення голови Ічнянської ОТГ участь у пленарному засідання сесії Ічнянської міської ради та зустрілася...
	З метою аналізу та узагальнення проблемних питань, що виникають під час роботи, обміном позитивним досвідом та підвищенням рівня професіоналізму адвокатів,центром проводяться зустрічі, завдяки яким розвивається трудовий потенціал адвокатів як висококв...
	У першому кварталі укладено контракти з 15 адвокатами які надають безоплатну вторинну правову  допомогу на постійній основі.
	Протягом звітного періоду на базі Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулися робочі зустрічі з адвокатами,  що надають правову допомогу у межах територіальності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД:...
	- проблеми, які виникають у адвокатів під час складання звітності, а саме строки подачі звітності, заборгованість за виконаними актами;
	- приклади успішних практик адвокатів;
	- дотримання стандартів якості під час надання БВПД.
	Крім того, у ході зустрічей адвокатам нагадали про своєчасність та необхідність здачі актів по дорученням, що вже виконані.
	14.01.2021р.  з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації для персоналу центрів проведено он-лайн навчання  для інтеграторів;


