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

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

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

 
[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можли-
востей територіальних громад 

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

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливо-
стей територіальних громад 

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

 
З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, насам-
перед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами мі-
сцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах те-
риторіальної юрисдикції МЦ та формування, відповідно, «карти правових потреб» 
відділами Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомоги систематично 
проводиться узагальнення правових питань, з якими звертаються клієнти. 

З метою проведення  правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобі-
гання безробіттю, а  також на виконання Меморандуму про співпрацю між Коор-
динаційним центром з надання правової допомоги та Державною службою зайня-
тості,  працівниками Ніжинського місцевого центру та бюро правової допомоги у 
районних та міськрайонних центрах зайнятості Ніжинського, Бобровицького, Срі-
бнянського, Борзнянського, Варвинського, Бахмацького,  Прилуцького, Носівсь-
кого, Талалаївського та Ічнянського районів  проведено  9 правопросвітницьких 
заходів,  а саме: 

 
14.04.2021р. проведено вебінар   «Протидія торгівлі  людьми.  Жінки на ринку 
праці»  для осіб, що перебувають на обліку у Ніжинському міськрайонному цен-
трі зайнятості; 

 

20.04.2021р.  проведено  семінар «Визнання права власності на земельну ділянку» 
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для працівників  відділу сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянсь-
кої районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості; 

 
2З.04.2021р.  проведено вебінар   «Легальна зайнятість. Переваги офіційного пра-
цевлаштування»  для осіб , що перебувають на обліку у Ніжинському міськрайон-
ному центрі зайнятості ; 

27.04.2021р.  проведено  семінар «Легальна зайнятість. Переваги офіційного пра-
цевлаштування» для осіб, що перебувають на обліку у Ніжинському міськрайон-
ному центрі зайнятості; 

27.04.2021р.проведено вебінар  « Працевлаштування громадян України за кордо-
ном» для осіб, які перебувають на обліку у відділі сприяння зайнятості у Боброви-
цькому районі ; 

18.05.2021р.  проведено вебінар  для осіб, які перебувають на обліку у  Варвинсь-
кій районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості на тему: «Легальна 
зайнятість громадян України»та «Жінка на ринку праці»; 

 
26.05. 2021р.  проведено  семінар  «Легальна зайнятість» та  «Безоплатна передача  
земельних ділянок громадянам» для молоді, що перебувають на обліку у Ічнянсь-
кої районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості;   
 



26.05. 2021р.  проведено  семінар  «Легальна зайнятість» та  «Безоплатна передача  
земельних ділянок громадянам» для молоді, що перебувають на обліку у відділі 
сприяння зайнятості в Талалаївському районі Срібнянської районної філії Чернігів-
ського обласного центру зайнятості; 

 
10.06.2021р.  проведено  семінар «Легальна зайнятість. Протидія торгівлі 
людьми» для осіб, що перебувають на обліку у Ніжинському міськрайонному 
центрі зайнятості. 

 
Протягом звітного періоду з метою запобігання випадкам домашнього на-

сильства працівникамиНіжинського МЦ проведено 1 правопросвітницький  за-
хід:  
10.06.2021р.проведено семінар  «Протидія та профілактика домашнього насильс-
тва» для працівників Центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді викон-
кому Дідівецької сільської ради Сухополов’янської ОТГ Прилуцького району.  

 
 
Окрім того, з метою проведення право просвітницької роботи,спрямованої на 

запобігання дискримінації, працівниками центру проведено 3 заходи: 
 

29.04.2021р. проведено зустріч із особовим складом Срібнянський об’єднаний ра-
йонний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки   та призо-
вниками по темі «Порядок та розмір виплати учасникам бойових дій щорічної до-
помоги до 5 травня», «Порядок здійснення командирами військових частин конт-
ролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з 
випробуванням»; 

 
19.05. 2021р.   участь у засіданні  Координаційної ради з гендерних питань, про-
блем сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за озна-
кою статі, торгівлі людьми при виконавчому комітеті Ніжинської міської ради . 
 

25.05.2021р. у межах проведення інформаційної кампанії, приуроченої до 10-річчя 
ухвалення Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,  у приміщенні 



Варвинського районного сектору ДУ "Центр пробації" відбувся правовий кінозал з 
подальшим обговоренням фільму «Мавританець» (2021р.); 

 
Протягом звітного періоду працівниками Ніжинського МЦ проведено 1 пра-

вопросвітницькі  заходи,  спрямовані на запобігання злочинності: 
 

13.04.2021р. відбувся  семінар для осіб, що  перебувають на обліку в Талалаїському 
районному секторі Державної установи «Центр пробації» на тему: «Порядок отри-
мання земельної ділянки у власність для ведення садівництва». 
 
 
 

Протягом II кварталу 2021 року було проведено 7 правопросвітницьких за-
ходів, спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодав-
стві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпе-
чення: 
 
22.04.2021р.  проведено семінар « Порядок оформлення довіреності» для праців-
ників відділу « Центр надання адміністративних послуг» Бобровицької міської 
ради; 

27.04.2021р.   проведено семінар для працівників та відвідувачів Талалаївської 
центральної районної бібліотеки  про припинення договору оренди земельної ді-
лянки; 

 
26.04.2021р.проведено семінар для працівників Бобровицької школи мистецтв на 
тему: «Зміни у законодавстві України у сфері земельних правовідносин». 

25.05.2021р.  участь у засіданні круглого столу, що відбувся у приміщенні  міської 
ради для представників виконавчих органів  Бобровицької об’єднаної територіа-
льної громади, старостів та спеціалістів старостинських округів ; 
 

02.06.2021р. у межах проведення інформаційної кампанії, приуроченої до 10-річчя 
ухвалення Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,  відбувся перегляд 
фільму «Судити по совісті» з партнерами: Бахмацький відділ РАЦС ,Бахмацький 



РВ ДВС, ФГ «Кальчинівське», громадський радник, молодіжний працівник Яку-
бовський Георгій; 

02.06.2021р. у межах проведення інформаційної кампанії, приуроченої до 10-річчя 
ухвалення Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,  у приміщенні 
Варвинського районного секторі  ДУ "Центр пробації"відбувся правовий кінозал з 
подальшим обговоренням фільму «Мавританець» (2021р.); 
 
02.06.2021р.  у межах проведення інформаційної кампанії, приуроченої до 10-річчя 
ухвалення Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,  у приміщенні Срі-
бнянської центральної районної бібліотеки відбувся правовий кінозал з подальшим 
обговоренням фільму «Судити по совісті» (2019р.); 
 
 

Проведено 10 правопросвітницьких семінари із найактуальніших питань 
життя громад у сфері земельних відносин та земельного законодавства: 

 
26.04.2021р.проведено семінар для працівників Бобровицької школи мистецтв на 
тему: «Зміни у законодавстві України у сфері земельних правовідносин»; 

26.04.2021р. відео консультація «Електронний договір щодо землі та іншої неру-
хомості»  розповідає головний спеціаліст  відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги  Ніжинського МЦ з надання БВПД  Ольга Пабат; 

05.05.2021р. відео консультація «Кадастровий номер земельної ділянки»  розпові-
дає начальник Носівського бюро правової допомоги Іванна Скалозуб; 
06.05.2021р. відео консультація «Оформлення спадкових прав на земельну ділянку, 
що перебуває в оренді» коментує начальник Ічнянського бюро правової допомоги 
Олена Кисиленко; 
 
14.05.2021р. відео консультація «Нормативна грошова оцінка землі»  розповідає 
заст..начальника Варвинського бюро правової допомоги Ольга Місько; 
 



21.05.2021р. відео консультація «Трудові відносини у фермерському господарстві» 
розповідає головний спеціаліст Бобровицького бюро правової допомоги Аня Рябе-
нко ; 

 
 
25.05.2021р.  участь у засіданні круглого столу, що відбувся у приміщенні  міської 
ради для представників виконавчих органів  Бобровицької об’єднаної територіа-
льної громади, старостів та спеціалістів старостинських округів ; 
 
08.06.2021р.  проведено  лекцію для працівників  Ічнянського виробничого управ-
ління житлово-комунального господарства Ічнянської міської ради на тему: «Право 
на безоплатну правову допомогу. Безоплатна передача земельних ділянок громадя-
нам України»; 
 

 
 

09.06.2021р.  проведено лекцію для працівників Дошкільного навчального закладу 
№ 2 Ічнянської міської ради щодо змін до земельного законодавства; 
 
08.06.2021р. семінар для осіб, які перебувають на обліку в Талалаїському район-
ному секторі Державної установи «Центр пробації» на тему: «Підстави та порядок 
припинення договору оренди земельної ділянки»; 
 
 



Постійно проводяться  інформаційно-просвітницькі заходи серед населення, 
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів на правову тематику 
відповідно до інтересів цільової аудиторії.  

 
17.05.2021р.  відбулася зустріч із підопічними Прилуцького територіального 

центру  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з метою інфор-
мування  про  юридичні послуги, які надає бюро, категорії осіб на  отримання без-
оплатної вторинної правової допомоги.   

 
 
Протягом II кварталу 2021 р. працівники центру забезпечили проведення  5 

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 залучен-
ням: 

 
27.04.2021р.  відео консультація «Виплата заробітної плати особі, яка знаходиться 
на самоізоляції»  розповідає головний спеціаліст ічнянського бюро правової допо-
моги Олег Макаренко; 

11.05. 2021р. проведено  семінар для осіб, що перебувають на обліку в Талалаїсь-
кому районному секторі Державної установи «Центр пробації» на тему: «Оформ-
лення спадкових прав на земельну ділянку, що перебуває в оренді»; 
 

 



 
18.05.2021р. відбулося засідання за круглим столом щодо співпраці та консолідації 
зусиль   Талалаївського  районного сектору філії ДУ «Центр пробації» , КУ «Центр 
надання соціальних послуг»  та бюро правової допомоги; 
 
24.05.2021р. участь у семінарі, що відбувся у  приміщенні Срібнянянської центра-
льної районної бібліотеки для представників ОТГ; 
 
15.06.2021р.  семінар для  працівників комунальної установи «Центр надання соці-
альних послуг» Талалаївської об’єднаної територіальної громади: «Оформлення 
права власності на земельну ділянку в порядку спадкування за законом та за запо-
вітом». 

 
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 на-

дання 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 зустрічі, 
наради , приймали участь у спільних заходах. 

 
Так, органи місцевого самоврядування отримали 17 методичні рекомендації 

для удосконалення надання ними БПД: 
 

05.04.2021р. участь у засіданні сесії Бахмацької міської ради; 

09.06.2021р.  підписано меморандум про співпрацю з Центром надання соціаль-
них послуг Бобровицької міської ради; 

07.04.2021р.проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації із праців-
никами  відділу Староталалаївського старостинського округу Талалаївської сели-
ної ради ;

 



12.05.2021р. у межах реалізації пілотного проєкту «Програма «Прискорення при-
ватних інвестицій у сільське господарство» директор  Ніжинського місцевого цен-
тру з надання БВПД  Володимир Бригинець   провів  робочі зустрічі  із  представ-
никами  органів місцевого самоврядування   Бобровицької  об’єднананої територі-
альної  громади; 

13 .05.2021р.  у межах реалізації пілотного проєкту «Програма «Прискорення при-
ватних інвестицій у сільське господарство» директор  Ніжинського місцевого цен-
тру з надання БВПД  Володимир Бригинець   провів  робочі зустрічі  із  представ-
никами  органів місцевого самоврядування   Мринської  об’єднананої територіа-
льної  громади; 

 
26.05.2021р.  робочу зустріч  колективами служби у справах дітей Срібнянської 
селищної ради  та відділу соціальної служби для сім ї, дітей ; 

26.05.2021р.  робоча зустріч із колективом  Красноколядинського старостинського 
округу Талалаївської селищної ради; 
03.06.2021р.робочазустріч із фахівцями соціальної роботи Центру надання соціаль-
них послуг Бобровицької міської ради, обговорено питання: «Відповідальність ба-
тьків за невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей»; 

02.06.2021р участь засіданні виконавчого комітету комісії з прав захисту дітей 
Вавринської ОТГ ; 

02.06.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації  уБурім-
ському старостинському окрузі  Ічнянської міської ради; 

09.06.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації  праців-
никам  Центру надання адміністративних послуг Срібнянської селищної ради; 

15.06.2021р.   проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації праців-
никам  Галицького  старостинського  округуЛосинівської  ОТГ; 



 
15.06.2021р.   проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації праців-
никам  Світанківського  старостинського  округуЛосинівської  ОТГ; 

18.06.2021р. проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації  колек-
тиву Заїздськіої сільської ради Прилуцького району; 

22.06.2021р.  проведено робочу зустріч та надано методичні рекомендації праців-
никам Гмирянського старостинського округу   Ічнянської ОТГ; 

 
23.06.2021р. проведено семінар  з земельних питань для  представниками  органів 
місцевого самоврядування  у  с.Степові Хутори  Макіївська ОТГ; 

24.06.2021р. участь у лекційному занятті для працівників Бахмацької ОТГ щодо 
протидії домашньому насильству в громаді в умовах реформування та децентралі-
зації. Захід  організовано Громадський центром правосуддя.   

 

 

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  4 заходи: 



 

23.04.2021р.  проведення конкурсу дитячого малюнку для дітей Бахмацької ОТГ, 
Батуринської ОТГ, Дмитрівської ОТГ на тему: «Врятуємо планету разом!» з  на-
годи відзначення Міжнародного дня Землі та Дня творчості; 

13 .05.2021р.   семінар для    представників  органів місцевого самоврядування   
Мринської  об’єднананої територіальної  громади; 
 
07.06.2021р.  проведено семінар для працівників комунального закладу Талалаївсь-
кого будинку культури Талалаївської селищної ради на тему «Право на безоплатну 
правову допомогу»; 

 
15.06.2021р.  семінар для  працівників комунальної установи «Центр надання соці-
альних послуг» Талалаївської об’єднаної територіальної громади щодо  оформ-
лення права власності на земельну ділянку в порядку спадкування за законом та за 
заповітом. 
 
 

Протягом звітного періоду працівники Ніжинського МЦ та бюро провели  7 
робочих  зустрічей та наради із партнерами по обговоренню результатів роботи 
та напрацювання нових підходів до надання БПД, залучення нових стейкхолдерів: 

07.04. 2021р. відбулася робоча зустріч  із директором Староталалаївського сільсь-
кого будинку культури Ганною Стопник Талалаївської ОТГ; 
 
07.05.2021р. відбулася робоча зустріч  із головним спеціалістом Талалаївського 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Вікторією Гордіє-
нко; 
 
20.05.2021р.  проведено зустріч із представником Бахмацького відділу Держпрод-
споживслужби в Чернігівській області Юлією Мацко; 
 
20.05.2021р. проведено робочу зустріч  із начальником Варвинського відділу регу-
лювання земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища 
Ігнатенком Євгеном ; 



 
04.06.2021р.  проведено робочу зустріч  з начальником Талалаївського відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального уп-
равління Міністерства юстиції (м.Суми) у Прилуцькому районі Чернігівської обла-
сті Наталією Ковган. 
 
22.06.2021р. проведено зустріч із   представниками  органів місцевого самовряду-
вання  у  с.Степові Хутори  Макіївська ОТГ; 
 
23.06.2021р. відбулася робоча  із старостою Українського старостинського округу 
Талалаївської селищної ради Віталієм Мигловець. 

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 різних 
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 1 захід: 
 
09.06.2021р.  проведено захід  для працівників та відвідувачів Центру надання со-
ціальних послуг Бобровицької міської ради. 

 
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: 

 
26.04.2021р. відео консультація «Особливості прийняття спадщини дитиною»  го-
ловний спеціаліст Талалаївського бюро правової допомоги Аліна Кошка . 

 



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

05.05.2021р.  відео консультація «Договір довічного утримання» » розповідає голо-
вний спеціаліст Прилуцького бюро правової допомоги Дмитро Диміч. 

 
Проведення інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи учасни-

ків АТО щодо вирішення найбільш актуальних правових питань вказаної категорії 
населення: 

13.04.2021р. проведено робочу зустріч  із керівником Варвинської спілки АТО, 
Бутенко Олександром Івановичем на тему «Прискорення приватних інвестицій в 
сільське господарство» та «Щодо разової щорічної допомоги  учасникам АТО до 
5 травня»; 

 
 
Протягом звітного періоду було проведено 4 тематичних семінарів, лекцій у 

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

 
21.05.2021р.  з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей відбулася  зу-
стріч  з учнями 9-А класу Ніжинської загальноосвітньої середньої школи I -III 
ступенів № 10; 



 
01.06.2021р.  з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей відбулася  зу-
стріч  для учнів 3- А класу Бобровицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1; 

01.06.2021р.  участь у заходах присвячених Дню захисту дітей, що відбулися в Та-
лалаївському будинку культури; 

23.06.2021р.  проведено зустріч з працівниками закладу дошкільної освіти «Соне-
чко» с.Українське  Талалаївської ОТГ. 
 
 З метою проведення публічної презентації результатів діяльності МЦ ра-
зом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ , 12.05.2021р. у межах 
реалізації пілотного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» директор  Ніжинського місцевого центру з надання БВПД  
Володимир Бригинець   провів  робочі зустрічі  із  представниками  органів місце-
вого самоврядування   Бобровицької  об’єднананої територіальної  громади. 

 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja-LW2tunwAhXWHXcKHYRdC10QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fbzzso1.at.ua%2F&usg=AOvVaw1TSlJ7YIVDLAsqO99_mKMi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja-LW2tunwAhXWHXcKHYRdC10QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fbzzso1.at.ua%2F&usg=AOvVaw1TSlJ7YIVDLAsqO99_mKMi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwja-LW2tunwAhXWHXcKHYRdC10QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fbzzso1.at.ua%2F&usg=AOvVaw1TSlJ7YIVDLAsqO99_mKMi


З метою поширення інформації серед населення про систему БПД працівники 
бюро систематично проводили «вуличне» інформування , де поширювали  інфор-
маційні роздаткові матеріали та відповідали на питання громадян, 9 заходів: 

09.04.2021р.  участь у  загальноміських заходах «День благоустрою у Ніжинській 
територіальній громаді». Працівники Ніжинського місцевого центру  з надання 
БВПД виконали свій громадянський обов’язок  щодо благоустрою рідного міста. 

16.04.2021р.  відбулось підписання  договорів із волонтерами у Бахмацькому 
бюро правової допомоги; 
 
23.04.2021 зустрілися із громадськими радниками  і волонтерами  м.Ніжина , Ні-
жинського району ; 

28.05. 2021р.  з метою реалізації проекту « Волонтер БПД»  відбулось підписання  
договорів із волонтерами; 

 
 

01.06.2021р.  з  метою проведення інформаційної кампанії , приуроченої до 10-
річчя ухвалення Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,  праців-
ники Ніжинського  місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  спільно  із  громадськими  радниками  і  волонтерами БПД  провели  
флешмоб  «Право на безоплатну правову допомогу» у приміщенні  Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя; 



 
17.06.2021р.  з  метою  проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо 
популяризації системи безоплатної правової допомоги  працівники Ніжинського 
МЦ з надання БВПД спільно із  громадськими  радниками  і  волонтерами БПД  
провели  флешмоб  «Право на безоплатну правову допомогу» на вулицях м. Ні-
жина.   

05.04.2021р. проведено вуличне інформування  мешканців  Бахмацької ОТГ; 
07.04. 2021р. проведено вуличне інформування жителів с.Стара Талалаївка; 
22.04.2021р. проведено вуличне інформування жителів с.Дащенки. 
 

З метою проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів для населення  
в управліннях праці та соціального захисту населення  працівниками МЦ про-
веден  захід: 
 
20.04.2021р. проведено  семінардля колективу та відвідувачів у комунальній уста-
нові «Центр надання соціальних послуг» Талалаївської об’єднаної територіальної 
громади. 
 

 
 

 



З метою проведення інформаційно- роз’яснювальних заходів для населення  
в управліннях пенсійного фонду (1 заходи) працівниками МЦ проведені  такі за-
хід: 

 
22.06. 2021р. проведено  семінар для працівників відділу обслуговування громадян 
№ 8 сервісний центр Управління обслуговування громадян Головного управління 
Пенсійного фонду в Чернігівській області. 
 

З метою проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи для населення в 
лікувальних закладах працівниками МЦ проведені  такі заходи: 
 
23.06.2021р. з метою реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інве-
стицій у сільське господарство» проведено зустріч з працівниками фельдшерсько-
акушерського пункту с. Українське. 
 

З метою проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи  в громадських 
організаціях інвалідів, будинках для літніх людей працівниками МЦ проведені  
такі заходи: 
 
23.04.2021р. відео консультація «Право на спадкування співмешканця: цивільної 
жінки або цивільного чоловіка» розповідає начальник Бобровицького бюро право-
вої допомоги Олеся Подоляк. 
 

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  82 публікацій: веб-сайти організацій — 26; сто-
рінки партнерів у ФБ- 41; самостійні електронні ЗМІ – 10; друковані ЗМІ – 4,  радіо 
-1. 

 
Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпе-

чення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних кон-
сультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

 
Відповідно до Плану Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській  області на 2 квартал 2021 року одним із завдань 
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
є розширення доступу до безоплатної правової допомоги шляхом забезпечення ді-
яльності 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 66 мобільних та 41 дистанційного консультаційних пунктів. 

 
За результатами роботи мобільних та дистанційних консультаційних пунктів 

надано 592 роз'яснення правового характеру. Основні питання, з якими звернулись 



особи до працівників центру, стосувалися сімейного, цивільного та земельного 
права.  

    

 
 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для людей 
похилого віку працівниками центру та бюро правової допомоги забезпечено діяль-
ність мобільних консультаційних пунктів на базі Територіального центру соціаль-
ного обслуговування у територіальних центрах соціального обслуговування насе-
лення (надання соціальних послуг) містах Бахмач, Бобровиця, Прилуки, смт. Тала-
лаївка, де було проінформовано про систему безоплатної вторинної правової допо-
моги в Україні, про основні положення Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу», діяльність Ніжинського місцевого центру та порядок роботи зі звернен-
нями громадян, а також розміщені 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 консультаційних пунктів. Більшість питань стосувалася сімейного,  спад-
кового  та житлового 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, забезпечено діяльність мобільних консультаційних 
пунктів спільно із представниками служби у справах дітей Бобровицької РДА, Бо-
рзнянської  районної державної адміністрації,сектору у справах сім’ї, молоді та 
спорту Варвинської РДА, Бобровицькому центрі соціальних служб для сім’ї дітей 
та молоді. 

 
З метою розширення доступу до БПД також було забезпечено роботу мобіль-

них та дистанційних консультаційних пунктів в управліннях праці та соціального 
захисту населення, управліннях пенсійного фонду, відділеннях Укрпошти, судах, в 
сільських, міських та селищних радах, у службах пробації, центрах зайнятості та 
бібліотеках. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для учасни-

ків бойових дій, зокрема учасників АТО забезпечено роботу консультаційного 



пункту в Борзнянському військовому комісаріаті, Ніжинській спілці ветеранів Аф-
ганістану та учасників АТО. 

 
Постійно проводиться «вуличне» інформування громадян щодо функціону-

вання Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги та бюро правової допомоги, роз’яснюється поняття безоплатної вторинної 
правової допомоги, суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, по-
рядок подання та порядок розгляду звернень про надання такої допомоги. 

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

там 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 потен-
ціал адвокатів як висококваліфікованих спеціалістів права. 

 
У другому кварталі укладено 2 контракти з адвокатами, які надають безопла-

тну 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: 7 квітня 2021 року–Прокопець С.М., Самойленко М.Д..;6 
травня 2021 року – Нетреба А.І., Вертелецька Л.А., Котенок А.П., 18 червня 2021 
року – Прокопець С.М., Котенок А.П., Нетреба 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 цен-

тру щодо якості отриманих послуг. Згідно квартального плану проведено опиту-
вання трьох осіб. У цілому клієнти позитивно відзивались про роботу центру та 
адвоката, що надавав їм правову допомогу. Вказаними недоліками, на які вказували 
клієнти є довготривалий судовий процес, зайнятість адвоката, сплата судового 
збору. 

 



З метою підготовки інформацій щодо кращих практик захисту та типових 
звернень громадян  щомісяця, до 5 числа (05.05.2021, 02.06.2021 та 30.06.2021), 
Центром узагальнюється та направляється до Регіонального центру інформація про 
історії успішного захисту прав суб'єктів права на безоплатну вторинну правову до-
помогу, приклади кращих практик адвокатської діяльності та типових звернень 
громадян на основі аналізу звітності адвокатів.  

 
Протягом IІ кварталу 2021 року до Регіонального центру направлено 3 пози-

тивних практики захисту у цивільних провадженнях.  
 
Так, адвокатом Прокопцем С.М. складено позовну заяву, в якій адвокат про-

сив визнати виконавчий напис приватного нотаріуса про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, таким, що не підлягає виконанню. Ніжинський міськра-
йонний суд задовольнив позовні вимоги та виконавчий напис нотаріуса визнав та-
ким, що не підлягає виконанню. 

 
Також адвокатом Сотніченко О.М. складено позовну заяву, в якій просила 

визнати виконавчий напис приватного нотаріуса про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, таким, що не підлягає виконанню та здійснити поворот ви-
конання виконавчого напису в розмірі 921,54. Прилуцький міськрайонний суд за-
довольнив позовні вимоги частково. Виконавчий напис нотаріуса визнано таким 
що не підлягає виконанню. Оскільки поворот виконання за виконавчим написом 
нотаріуса чинний Цивільно-процесуальний кодекс України не передбачає, в задо-
воленні цієї позовної вимоги було відмовлено. 

 
Крім того, адвокатом Котенком А.П. здійснювалось представництво інтере-

сів клієнта щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.4 
ст.121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У судовому засі-
данні адвокат та клієнт заперечували доводи, наведені у протоколі.  Ніжинським 
міськрайонним судом, за участі адвоката, справа про притягнення особи до адміні-
стративної відповідальності була закрита у зв’язку з відсутністю складу адмініст-
ративного правопорушення. 

 
Загалом, адвокатами захищено інтереси клієнтів у спадкових, сімейних та  зе-

мельних спорах, справах, що розглядаються в порядку загального провадження та 
потерпілих у кримінальних справах, справах про адміністративні правопорушення. 

 
 
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 допо-
моги організовано надання правової допомоги 4 особам/4 виїзди, а саме: 

Кислицькому Миколі Павловичу, що звернувся з питанням відшкодування 
збитків за отруєння бджіл пестицидами; 

Логвиненко Раїсі Михайлівні, що звернулася з питання порядку припинення 
договору оренди у зв'язку з порушенням умов договору щодо сплати оренди; 



Ботрисенко Зої Гнатівні, що звернулася з питання доплати дітям війни до пе-
нсії; 

Олійник Уляні Гнатівні, що звернулася з питань приватизації 2 земельних ді-
лянок біля будинку та визнання права власності на майно колишнього колгоспного 
двору.    
 

Завдання 1.7 Визначення правових потреб територіальних громад, орга-
нів територіальної самоорганізації населення 

 
З метою визначення правових потреб територіальних громад, органів терито-

ріальної самоорганізації населення у межах територіальної юрисдикції МЦ та фор-
мування, відповідно, «карти правових потреб» відділами Ніжинського місцевого 
центру та бюро правової допомоги було проведено узагальнення правових питань, 
з якими звертаються клієнти місцевого центру та бюро правової допомоги за період 
із 01.04.2021 по 30.06.2021року.За результатами аналізу звернень громадян сфор-
мована карта правових потреб територіальної юрисдикції Ніжинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інформація  розміщена 
на сайті регіонального та місцевого центрів . 

 
[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 
місцевих центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та 
бюро) для виконання функції представництва. 
 
14.06.2021р.  з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації 
проведено  у Чернігові  проведено тренінг « Протидія домашньому насильству» 
для працівників центру та бюро; 
 

27 .04. 2021р.,  15.06.2021 відбулися  розширені  zoom-наради за участі працівни-
ків Координаційного центру з надання правової допомоги, а також  регіональних 
та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо ре-
алізації проекту ППІуСГ у 2021 році ; 

18.06.2021р.   з метою  підведення  підсумків та планування   пріоритетних  напря-
мів  діяльності , а також підвищення якості надання БПД  відбулася   ZOOM-
нарада  за участю працівників Регіонального , місцевого центрів та бюро правової 
допомоги у Чернігвській області. 

 
 
 
 
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 процес 

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 акту-
альному стані інших консультацій розміщених на платформі правових консульта-
цій «WikiLegalAid» та зокрема протягом кварталу відредаговано наступні статті:  

• 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 порядку 
взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіа-
льних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  по КПКВК 



3603020 фінансування надійшло в повному обсязі в сумі 2600523,61 грн. Придбано 
матеріальних цінностей на суму 14250,00 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 Ніжи-
нського МЦ. 
 
  

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпе-
чення 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 бу-
хгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов,  наказів  та інших 
нормативно – правових актів.  

 
 
 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 
За період з 01 квітня по 30 червня 2021 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними під-
розділами, було зареєстровано 3269 звернень клієнтів, 3100 надано правову кон-
сультацію, 169 із них подали письмову заяву про надання БВПД. 

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 
 

 
з/п 

Найменування від-
ділу МЦ 

Кількість зареєст-
рованих звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консульта-
цій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання 
БВПД 

1 Відділ просвітниц-
тва та надання БПД 

621 574 47 



2 Бахмацьке БПД 349 339 10 
3 Бобровицьке БПД 230 223 7 
4 Борзнянське БПД 134 125 9 
5 Варвинське БПД 321 315 6 
6 Ічнянське БПД 250 243 7 
7 Носівське БПД 319 314 5 
8 Прилуцьке БПД 409 390 19 
9 Срібнянське БПД 221 202 19 
10 Талалаївське БПД 415 375 40 
11 Разом по МЦ 3269 3100 169 

 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийн-

ято158рішень про надання БВПД, у тому числі надано 66 доручень адвокатам та 
92 наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 8-ми письмових зверненнях було принято відмову 
у наданні БВПД. 

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

ного 473 (14,5%), цивільного 391 (12%), земельного 373 (11,4%), житлового 364 
(11,1%), спадкового 334 (10,2%), адміністративного 295 (9%), соціального забез-
печення 208 (6,4%), трудового 200 (6,1%), пенсійного 185 (5,7%), з інших питань 
182 (5,6%), з іншого цивільного права 94 (2,9%), кримінального 79 (2,4%), подат-
кового 57 (1,7%), договірного 34 (1%).  

 
 

 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД за статтю 
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За 2 квартал поточного року до Ніжинського МЦ з надання БВПД звернулись 
733 жінки та 542 чоловіка. 

 
 

 
 
 

Розподіл клієнтів Ніжинського місцевого центру з надання БВПД 
за віком 

 
За віковою структурою до Ніжинського місцевого центру з надання безопла-

тної вторинної правової допомоги за 2 квартал 2021 року звернулись громадяни 
віком до 18 років – 9, від 18 до 35 років – 273, від 35 до 60 років – 688, понад 60 
років – 305 осіб. 

 

 
 
 
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) 63 (39,9%), вете-
ранам війни, УБД 46 (29,1%), інвалідам 22 (13,9%), інші категорії 27 (17,1%). 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за зві-

тний квартал було: 
 

• здійснено 66 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 32 
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-
ційних пунктів склала 513 осіб, в тому числі 262 особи звернулися за отри-
манням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних 
пунктів; 

• надано методичну допомогу  24 органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським ру-
хам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 
• проведено 64 правопросвітницьких заходів; 

 
• розміщено у ЗМІ  82 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
• надано 57 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 
 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 
 

№ 
Наймену-
вання МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів мо-
більних пу-
нктів/осіб, 
що 

Кількість ді-
ючих диста-
нційних пу-
нктів/осіб, 
що отри-
мали 

Кількість 
ОМС та ус-
танов - 
провайде-
рів БПД, 
яким 

Кількість про-
ведених 
право-просвіт-
ницьких захо-
дів 

Кількість 
клієнтів, 
яким на-
дано доступ 
до елект-
ронних 

Кількість ін-
формаційних 
матеріалів, 
розміщених у 
ЗМІ 

малозабезпече
ні особи

63
40%

ветерани та УБД
46

29%

соби з 
інвалідністю

22
14%

інші категорії
27

17%



отримали 
правову до-
помогу 

правову до-
помогу 

надано ме-
тодичну 
допомогу 

сервісів 
МЮ 

1 
Разом по 
МЦ, в тому 
числі: 

66/262 41/251 24 64 57 82 

2 
Бахмацьке 
бюро 

10/25 7/26 3 5 3 17 

3 
Боброви-
цьке  бюро 

8/28 3/15 2 11 6 2 

4 
Борзнян-
ське бюро 

5/8 4/23 0 0 4 1 

5 
Варвинське 
бюро 

 

13/54 7/67 2 6 4 2 

6 
Ічнянське 
бюро 

0/0 4/29 2 5 4 0 

7 
Носівське 
бюро 

10/56 1/7 2 2 10 1 

8 
Прилуцьке 
бюро 

8/28 6/7 1 3 0 0 

9 
Срібнян-
ське бюро 

5/16 3/21 2 3 3 0 

10 
Талалаїв-
ське бюро 

3/22 4/34 6 16 12 15 

 
 


	03.06.2021р.робочазустріч із фахівцями соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Бобровицької міської ради, обговорено питання: «Відповідальність батьків за невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей»;
	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 другому кварталі укладено 2 контракти з 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.
	14.06.2021р.  з метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації проведено  у Чернігові  проведено тренінг « Протидія домашньому насильству» для працівників центру та бюро;


