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щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області річного 

плану діяльності на 2021 рік у І кварталі   
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 

[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 

своїх прав. 

[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною та 

ефективною. 



 

 

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

[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 

22 січня в прямому ефірі «Українське радіо: Чернігівська хвиля" директор 

Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області Ірина Протченко 

разом з директором Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 

Володимиром Бобруйко розповідали слухачам про запровадження ринку землі 

та основні норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» 

 

 

 

 



 

 

 

Третя за чисельністю категорія осіб, які звертаються за отриманням безоплатної 

правової допомоги складають учасники бойових дій. Всього, за час роботи 

центрів з надання БВПД, за допомогою звернулось 44 000 учасників бойових 

дій.  Тому 28 січня для посилення правової поінформованості даної категорії 

осіб заступник директора Регіонального центру з надання БВПД Олеся 

Пирковська та директор Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 

Володимир Бобруйко провели правопросвітницький захід для 

військовослужбовців  Чернігівського зонального відділу Військової служби 

правопорядку. 

 

 

 

 



 

 

29 січня за участі представників Регіонального центру з НБВПД у 

Чернігівській області, Чернігівського МЦ з НБВПД,  відділу уповноважених з 

контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності(у 

Чернігівській області) Управління моніторингу дотримання прав людини НПУ, 

уповноваженого ВРУ з прав людини відбулось обговорення дотримання прав 

засуджених осіб. У заході взяли участь: 

Ірина Протченко, директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області; 

Володимир Бобруйко, директор Чернігівського місцевого центру з надання 

БВПД; 

Юлія Бойко, начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної  

правової допомоги;  

Ірина Жмака,  Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Чернігівській області;  

Алла Лепеха, Регіональний координатор взаємодії з громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області.  

 

Лариса Борисенко, старший інспектор з особливих доручень відділу 

уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській 



 

діяльності(у Чернігівській області) Управління моніторингу дотримання прав 

людини НПУ. 

 

 

20 січня для обговорення нагальних питань  та  планування спільної діяльності 

на 2021 рік працівниками Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області було проведено робочу зустріч з працівниками 

управління превентивної діяльності  Головного управління Національної 

поліції у Чернігівській області.  

Під час зустрічі присутні обговорили процес реорганізації, який зараз 

проходить в  Головному управлінні Національної поліції у Чернігівській 

області у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. Для належної 

взаємодії органів поліції та системи БПД у Чернігівській області було  

досягнуто домовленості про проведення працівниками Регіонального центру з 

надання БВПД у Чернігівській області навчання для працівників органів 

Національної поліції області.  

Окрему увагу приділи порядку інформування Регіонального центру у випадку 

адміністративного затримання особи. Відповідно до частини 3 статті 261 



 

КУпАП органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне 

затримання, про кожний випадок адміністративного затримання осіб 

інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа 

захищає себе особисто чи запросила захисника. 

 

У Чернігівській обласній прокуратурі 18 лютого 2021 року відбувся 

навчальний семінар у режимі відеоконференцзв'язку на тему: «Правове 

регулювання та організація роботи з розгляду звернень і запитів, особистого  

 

прийому та забезпечення доступу до публічної інформації в органах 

прокуратури» 

Захід відбувся за участі директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернігівській області Ірини Протченко, 



 

регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в області Ірини Жмаки, регіонального координатора взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

області Алли Лепехи, працівників Чернігівської обласної прокуратури, 

керівників місцевих прокуратур, їх заступників та прокурорів. 

 
10 лютого 2021 року  в приміщенні Чернігівської обласної прокуратури 

відбулась робоча зустріч, під час якої обговорили механізм удосконалення 

співпраці між системою безоплатної правової допомоги Чернігівщини та 

обласною прокуратурою задля належного забезпечення  права на безоплатну 

правову допомогу для громадян. 

 

Зустріч пройшла за участі директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області Ірини 

Протченко, заступника керівника Чернігівської обласної прокуратури Андрія 

Никифорука та начальника відділу організації прийому громадян, розгляду 

звернень та запитів  Алли Мельниченко. 



 

 
5 лютого для кращої поінформованості співробітників органів ГУНП у 

Чернігівській області про сервіси та проекти системи безоплатної правової 

допомоги, заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області Олеся Пирковська та начальник відділу організації 

надання безоплатної вторинної  правової допомоги Олена Якубенко провели 

правопросвітницький захід.. Також,  було акцентовано увагу поліцейських на 

такі моменти як: залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи  

 

судом для здійснення захисту за призначенням, відповідно до статті 49 

Кримінально процесуального кодексу України; роз’яснили моменти 

обов’язкової участі захисника відповідно до статті 52 Кримінально 

процесуального кодексу України, також, було обговорено порядок залучення 

захисника для проведення окремої процесуальної дії відповідно до статті 53 

Кримінально процесуального кодексу України та неухильне дотримання 



 

Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який затверджений 

Постановою КМУ від  28 грудня 2011 р. № 1363.  

 
 

 

 

23 березня для покращення правової обізнаності учнів Чернігівського вищого 
професійного училища №15 директор Регіонального центру з надання БВПД у 
Чернігівській області Ірина Протченко спільно з директором Чернігівського 
місцевого центру  з надання БВПД Володимиром Бобруйком провели 
правопросвітницький захід. 

 



 

 
17 березня директор Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 

області Ірина Протченко спільно з директором Чернігівського місцевого центру 

з надання БВПД провели правопросвітницький захід для студентів юридичного 

факультету Чернігівського кооперативного коледжу. 

Про розвиток системи безоплатної правової допомоги студентам розповіла 

Ірина Протченко. Зокрема, вона зазначила, що свою діяльність система 

розпочала разом з прийняття Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» та  подальшим утворенням Координаційного центру та регіональних  

 

центрів, які почали надавати правову допомогу затриманим, обвинуваченим та 

засудженим особам. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 

 



 

 
27 січня директором Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 

області було проведено нараду  з директорами місцевих центрів. Під час 

наради, яка була проведена за допомогою сервісу ZOOM, було обговорено 

планування діяльності центрів з надання БВПД на 2021 рік з зазначенням 

конкретних індикаторів їх виконання. Зокрема, було висвітлене питання 

необхідності включення до планів діяльності елементів реалізації проєкту 

«Програма прискорення приватних інвестицій в сільське господарство». 

Окремо приділили увагу питанню надання правової допомоги громадянам в 

умовах карантину. Директор Регіонального центру Ірина Протченко зазначила,- 

що нашими пріорітетами є клієнтоорієнтованість,  здоров’я громадян і наших 

працівників. Тому, прийом громадян необхідно організовувати відповідно до 

карантинних вимог та з використанням засобів індивідуального захисту. Окрім 

цього, зупинились на темі адміністративно-територіальної реформи, яка 

нещодавно відбулась в Україні, зокрема, було поставлено цілі на налагодження 



 
активної співпраці з ОТГ та організації спільно заходів з метою посилення 

правової спроможності громад. 

 

 
 24 лютого у Регіональному центрі з надання БВПД у Чернігівській області  

відбулось обговорення підсумків результатів роботи центрів та бюро правової 

допомоги Чернігівщини у 2020 році.  У обговоренні підсумків взяли участь 

 

директори місцевих центрів, а також працівники центрів та бюро правової 

допомоги. 



 

 

03 березня для забезпечення  доступу до правової допомоги особам, що 
перебувають у ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Чернігівській області Ірина Протченко та директор 
Чернігівського місцевого центру з надання БВПД Володимир Бобруйко 
провели інформаційно-роз’яснювальний захід та здійснили прийом громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав. 

 

 
26 лютого 2021 року директор Чернігівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко спільно з 

заступником начальника відділу комунікації та правопросвітництва  

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Чернігівській області Дмитром Савуляком провели правопросвітницькі заходи 

та надавали безоплатну правову допомогу мешканцям Михайло-Коцюбинської 

селищної територіальної громади Чернігівського району. 

 

 



 

 
28 лютого директором Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 
Володимиром Бобруйко спільно з заступником начальника відділу комунікації 
та правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 
області Дмитром Савуляком було проведено робочу зустріч з головою 
Михайло-Коцюбинської ОТГ Ніною Ворох, під час якої обговорили питання 
подальшої співпраці направлені на підвищення правової свідомості та надання 
безоплатної правової допомоги (в тому числі і проведення виїзних прийомів в 
старостинських округах) мешканцям громади. 

 

28 лютого директором Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 
Володимиром Бобруйко спільно з заступником начальника відділу комунікації 
та правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 
області Дмитром Савуляком було проведено інформаційно-роз’яснювальний 
захід для працівників Михайло-Коцюбинської селищної ради. Під час заходу 
працівникам було роз’яснено порядок звернення за правовою допомогою, види 
послуг, надання яких забезпечуються центрами з надання БВПД та в чому 
полягає відмінність в роботі місцевих та регіональних центрів. 

 

 



 

 
 

 
 



 
28 лютого під час вуличного інформування жителів Михайло-

Коцюбинської громади було проінформовано про способи захисту прав 
людини, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, 
права та обов’язки батьків і дітей, чоловіків і дружин, порядок розподілу 
спільного майна, призначення аліментів, правове регулювання 
питань запобігання та протидії домашньому насильству, правове регулювання 
права на землю. 

 
 

 

16 березня директор Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 
Володимир Бобруйко спільно   з заступником начальника відділу комунікації та 
правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД Дмитром 
Савуляком та  керуючою справами (секретарем) виконавчого комітету 
Михайло-Коцюбинської селищної ради Катериною Бабич з метою надання 
правової допомоги та проведення правопросвітницьких заходів здійснили виїзд 
до сіл Михайло-Коцюбинської ОТГ. Під час виїзду правова допомога 
надавалась жителям сіл Андріївка, Кархівка та Ковпита. 

 

 

 

  

 



 
[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною та 
ефективною. 

 

 
Для узгодження спільної діяльності на 2021 рік та налагодження ефективної 

співпраці, 22 січня  директором Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області Іриною Протченко спільно з директором Чернігівського 

місцевого центру з надання БВПД Володимиром Бобруйком за участі 

регіонального координатора Північного регіону громадської організації 

«Асоціація громадських радників України» Тетяною Сергієнко та громадських 

радників Антона Гармаша та Інни Косинської було проведено робочу онлайн-

зустріч. 

Під час зустрічі було  обговорено питання подальшої співпраці, надання 

безоплатної правової допомоги та перенаправлення осіб, що потребують 

правової допомоги до центрів та бюро правової допомоги, організацію 

проведення спільних правопросвітницьких заходів, розроблення та поширення 

друкованих матеріалів. 



 
 

 

9 лютого директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко взяв участь в засіданні Ради 

забезпечення якості вищої освіти Національного університету «Чернігівська 

політехніка». Під час засідання ради, за рекомендацією Чернігівського 

місцевого центру з надання БВПД,  було погоджено питання щодо введення 

навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади надання безоплатної 

правової допомоги». 

Між Національним університетом «Чернігівська політехніка» та системою 

безоплатної вторинної правової допомоги вже давно ведеться плідна співпраця, 

зокрема, студенти вузу регулярно направляються для проходження практики, 

як до місцевого центру з надання БВПД, так і до Регіонального центру з 

надання БВПД у Чернігівській області. Окрім цього, працівники центрів 

проводять правопросвітницькі та навчальні заходи для студентів та активно 



 
долучаються до життя університету, беруть участь в роботі державної 

екзаменаційної комісії з публічного захисту кваліфікаційних робіт здобувачами 

вищої освіти. 

 

На початку березня розпочалась реалізація всеукраїнського проекту «Волонтер 

БПД». Мета проекту залучити громадських активістів, які виявили бажання 

стати волонтерами надання безоплатної правової допомоги та спростити доступ 

до правової допомоги для громадян.  

На сьогоднішній день десятки осіб виявили бажання долучитись до проекту на 

Чернігівщині, а всього по Україні понад 670 осіб. З 11 волонтерами вже 

заключено договори щодо здійснення ними волонтерської діяльності. 



 

 

23 березня для покращення правової обізнаності учнів Чернігівського вищого 

професійного училища №15 директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області Ірина Протченко спільно з директором Чернігівського 

місцевого центру  з надання БВПД Володимиром Бобруйком провели 

правопросвітницький захід. 

Про те, які види відповідальності передбачені для неповнолітніх, а саме: 

адміністративна та кримінальна, а також у яких випадках вона настає, розповіла 

учням директор Регіонального центру Ірина Протченко. Вона наголосила, що 

не варто сподіватись на те, що « я ж дитина, мені нічого не буде», так як 

відповідальність за вчинки дітей , в окремих випадках, несуть батьки. 

 

 



 

 

15 березня студенти 3 курсу Навчально-наукового інституту права і соціальних 

технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» завітали до 

Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області. Під час візиту 

студенти дізнались про те, що Регіональним центром надається правова 

допомога у кримінальному процесі, а саме для захисту обвинувачених, 

засуджених осіб, або яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою. 

Взяв участь в заході і  адвокат Микола Кашуба, який співпрацює з 

Регіональним центром. Він розповів присутнім студентам про професію 

адвоката та про особливості правової галузі.  Зазначив, що надзвичайно 

важливим є отримання практичного досвіду, особливу в процесі підготовки 

процесуальних документів та роботи з нормативно-правовими актами. Розповів 

про співпрацю з Регіональним центром та про те, як здійснюється захист за 



 
дорученням Регіонального центру. Поділився своїм життєвим досвідом та дав 

практичні поради молодим правникам. 

 

10 березня 2021 року студенти ІІ курсу Навчально-наукового інституту права і 

соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» 

(спеціальність 081 «Право», освітньо-професійна програма «Адміністративна 

юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи)», група АЮ-

191) та куратор групи, доцент, кандидат юридичних наук Валентина 

Литвиненко завітали з візитом до Чернігівського місцевого центру з надання 

БВПД. 



 

 

24 березня директор Регіонального центу з надання БВПД у Чернігівській 

області Ірина Протченко спільно зі своїм заступником Олесею Пирковською 

обговорили з начальником Департаменту процесуального керівництва у 

кримінальних провадженнях щодо катувань та інших порушень прав людини з 

боку правоохоронних органів Офісу Генерального прокурора Юрієм 

Бєлоусовим, начальником Управління дотримання прав людини Національної 

поліції України Русланом Горяченко, директором  Української фундації 

правової допомоги Миколою Сіомою та менеджеркою програми «Права 

людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» Василиною 

Яворською можливість пілотного впровадження системи «Custody Records» на 

Чернігівщині. 

 

 



 

 

03 березня  директором Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області Іриною Протченко та директором Чернігівського 

місцевого центру з надання БВПД Володимиром Бобруйко було  проведено 

робочу зустріч з начальником ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» Ігорем 

Дроздом та з заступник начальника СІЗО з соціально-виховної та психологічної 

роботи - начальником відділу соціально-виховної та психологічної роботи ДУ 

«Чернігівський слідчий ізолятор» Юрієм Білоколошею.  

Під час зустрічі було обговорено подальші напрями спільної діяльності, 

зокрема, задля підвищення правової поінформованості працівників установи 

було досягнуто домовленостей про проведення правопросвітницьких заходів.  

Окремо було вирішено питання про те, що у зв’язку з покращенням 

епідеміологічної ситуації стає можливою робота мобільних консультаційних 

пунктів на території СІЗО та проведення інформаційно-роз’яснювальних 

заходів для осіб, що там перебувають. Було домовлено про проведення в 

подальшому не менше одного такого заходу на місяць 


