
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 
 

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

плану діяльності на 2021 рік у 2 кварталі   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ 

 

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. 

 

6 квiтня  вiдбулась чергова online-зустрiч  зі здобувачами вищої освiти, якi 

навчаються за освітніми програми "Цивільна та господарська юстиція (Суд. 

Нотаріат. Правова допомога)" та "Адміністративна юстиція (Суд. Публічна 

адміністрація та антикорупційні органи)", з директором Регіонального центру з 

надання БВПД у Чернігівській області Іриною Протченко та директором 

Чернiгiвського мiсцевого центру з надання БВПД Володимиром Бобруйко. В 

ході заходу присутніх було поінформовано про роботу системи безоплатної 

правової допомоги, ознайомлено з сучасними сервісами системи , які студенти 

можуть використовувати під час навчання та в побуті. 

 

 



 

 

 1 червня До проведення заходів приурочених до Міжнародного дня захисту 
дітей долучились і працівники Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з працівниками Чернігівського місцевого 
центру з надання БВПД та представниками громадської організації «MART».  

Під час святкувань, які проходили на центральній площі міста, працівники 
системи безоплатної правової допомоги спільно з партнерами знайомили гостей 
свята з роботою системи безоплатної правової допомоги та мережею 
правозахисних організацій. Розповсюджувались буклети на різноманітну 
правову тематику, які допоможуть юним громадянам краще орієнтуватись у 
своїх правах.  

Також діти отримали свій перший паспорт – паспорт прав дитини, в якому 
зазначені основні права дитини та способи їх захисту. 

 

1 червня  До Міжнародного дня захисту дітей та 10 річниці прийняття Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» у приміщенні Чернігівської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка Регіональним 
центром з надання БВПД у Чернігівській області спільно з Чернігівським 
місцевим центром з надання БВПД та громадською організацією «MART» було 
проведено правопросвітницький захід у форматі правового кінопоказу.  Для 



 
перегляду було вибрано два фільми: «Лізо, ходи додому» режисерки Оксани 
Бурай. 

 
 

Особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги, що передбачено Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу».  Для забезпечення доступу до 

правової допомоги особам, які відбувають покарання у ДУ  «НОВГОРОД-

СІВЕРСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ» (№31) 16 червня  було 

проведено онлайн консультування засуджених осіб за допомогою сервісу 

ZOOM. 

Консультувала засуджених заступник директора Регіонального центру з 

надання БВПД у Чернігівській області Олеся Пирковська та адвокат, що 

співпрацює з системою безоплатної правової допомоги Микола Росомаха. 

 

 



 

 
03 червня про роль органів місцевого самоврядування  в наданні безоплатної 
правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» у форматі онлайн-зустрічі зі керуючими справами виконкомів рад 
територіальних громад та районних рад розповідала директор Регіонального 
центру з надання БВПД у Чернігівській області спільно з заступником 
директора Регіонального центру Олесею Пирковською. 

 



 
[1.2] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової допомоги. 

 
24 травня Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  у Чернігівській області спільно з Менським місцевим центром з 
надання БВПД за підтримки Чернігівського громадського комітету захисту 
прав людини було проведено навчальний захід у форматі круглого столу для 
працівників ОМС, фермерів, землекористувачів. В якості лектора даного заходу 
було запрошено начальника управління землеустрою та охорони земель 
Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Ігоря Пузана. 

28 травня Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Чернігівській області Ірина Жмака спільно з 
регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області Аллою Лепехою 
на базі Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області 
презентували щорічну доповідь  Уповноважено ВРУ з прав людини за 2020 рік 
та ознайомили присутніх з функціонуванням інституту омбудсмена в Україні.  

Захід пройшов у змішаному форматі. За допомогою платформи 
відеоконференс зв’язку ZOOM до заходу долучились працівники центрів та 
бюро з надання безоплатної правової допомоги. В приміщенні центру доповідь 
заслухали студенти Академії Державної пенітенціарної служби, які проходять 
практику у Регіональному центрі.  

   



 

 
14 червня Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини було 
проведено навчальний захід для працівників системи безоплатної правової 
допомоги Чернігівщини за участі Віктора  Вальчука,   національного експерта і 
тренера із запобігання та протидії домашньому та ґендерно зумовленому 
насильству. До заходу, також, долучились Волонтери БПД, що співпрацюють з 
Регіональним центром з надання БВПД у Чернігівській області. 

 
 

 

 



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

 
27 травня директором Чернігівського місцевого центру з надання БВПД 

Володимиром Бобруйко та заступником начальника відділу комунікації та 
правопросвітництва Регіонального центу з надання БВПД у Чернігівській 
області Дмитром Савуляком надавалась правова допомога жителям сіл 
Дніпровське та Мньов Михайло-Коцюбинської ОТГ. Участь  в проведених 
заходах, також, взяла керуюча справами виконавчого комітету Михайло-
Коцюбинської ОТГ Катерина Бабич. 

В рамках реалізації проекту «Програма прискорення приватних інвестицій 

у сільське господарство» 24 червня надавалась правова допомога жителям сіл 

Авдіївка, Виблі, Горбове та  Салтикова Дівиця Куликівської ОТГ. Завдяки 

проведеним заходам жителі громади дізнались порядок та підстави надання 

безоплатної правової допомоги, зокрема, про те, що відповідно да статті 14 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  право на безоплатну 

вторинну правову допомогу мають малозабезпечені особи( особи дохід яких не 

перевищує двох прожиткових мінімумів), учасники бойових дій, внутрішньо 

переміщені особи, діти та інші. 



 

 

 

23 червня Регіональним центром з надання БВПД у Чернігівській області 

спільно з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини та 

представниками Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській 

області було проведено ряд навчальних заходів, останній з яких було відбувся 

23 червня в селі Степові Хутори, Ніжинського району.  

 
 



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

 
05 квітня Для обговорення практичних аспектів реалізації проекту, 

визначення подальших напрямів роботи, направлених на покращення 

механізму залучення неповнолітнього правопорушника до участі в програмі 

Регіональним центром з надання БВПД у Чернігівській області було 

ініційовано проведення оналайн-наради.  В нараді взяли участь директор 

Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області Ірина Протченко, 

заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 

області Олеся Пирковська, адвокат- медіатор Оксана Мірошниченко, директор 

Чернігівського обласного центру соціальних служб для сім’ї,   дітей та молоді  

Алла Кот, працівники органів прокуратури Чернігівської області. 

 



 

 
 

28 травня студентам академії Державної пенітенціарної служби, які проходять 
практику в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  у Чернігівській області розповіли про проект «Волонтер БПД», що 
реалізовується системою безоплатної правової допомоги. 

 



 
25 травня студенти Чернігівського кооперативний коледжу Чернігівської 

облспоживспілки переглянули фільми режисера Сергія Лисенко «Євромайдан 
SOS» та «Самооборона». Показ фільмів було приурочено до  23 травня – дня 
вшанування героїв. 

У фільмі «Євромайдн SOS» Олександра Матвійчук – відома в Україні 
молода правозахниця, керівник Центру Громадянських Свобод розповідає, 
як  наступного дня після побиття студентів на Майдані Незалежності 30 
листопада 2013 року активісти відкрили “гарячу” лінію для постраждалих і ще 
одну - для волонтерів-адвокатів. І таким чином забезпечили юридичні послуги 
та захист у судах для учасників протесту. Нині вони ведуть моніторинг 
військових злочинів на окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей, передають добуті документи в Гаазький суд, займаються 
міжнародною адвокацією та борються за звільнення українських політичних 
в'язнів у Росії.   

Фільм «Самооборона» розповідає про молодих хлопців, які в важкий для 
батьківщини час стали на її захист. Зараз більшість із них служить у 
Національній гвардії України, решта створили загони самооборони в містах і 
селах по всій Україні і підтримують громадський порядок. Самооборона Одеси 
викрила контрабанду пального, яке через морський порт постачалося 
сепаратистам на окуповані території Донбасу. Один із засновників 
Самооборони - Андрій Левус - пройшов шлях від громадського активіста до 
народного депутата і продовжує діяльність організації на загальнодежавному 
рівні.   
 

 

 



 
09  червня за участі представників обласної прокуратури  та окружних 

прокуратур, ювенальної поліції, центру пробації, науковців та студентів 
Ніжинського державного університету, психологів, адвокатів-медіаторів,  
фахівців центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, волонтерів БПД,  
працівників Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області та 
представників громадських організацій відбулось обговорення реалізації 
проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні кримінального правопорушення». В ході круглого столу відбулось 
обговорення поточних результатів реалізації програми відновлення для 
неповнолітніх в Чернігівській області та шляхи подальшого удосконалення 
процесу залучення до проходження програми неповнолітніх правопорушників, 
а також механізмів взаємодії суб’єктів, які залучаються до реалізації програми.  

 
23 червня  заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області спільно з заступником начальника відділу 

правопросвітництва на дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Чернігівського місцевого центру з надання БВПД Ярославом Хоменком 

долучились до обговорення можливих шляхів вирішення соціальних проблем, з 

якими стикаються жителі Чернігівщини. Обговорення відбулись в ході 

робочого візиту представника Уповноваженого з дотримання соціальних та 



 
економічних прав Олени Степаненко, представника Уповноваженого в 

північних областях Вікторії Пєхової та директора Департаменту моніторингу 

соціальних прав Світлани Глущенко. 

Під час зустрічі було обговорено питання, з якими звертаються громадяни 

Чернігівщини до Уповноваженого, а також проблемні питання, які впливають 

на додержання прав громадян у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, 

освіти та культури. Було акцентовано увагу на забезпеченні прозорості та 

відкритості органів місцевого самоврядування, що передбачає можливість 

впливу громадськості на рішення та діяльність цих органів, доступу до повної, 

об’єктивної, достовірної інформації про діяльність і сприяє підвищенню їх 

відповідальності. 

 

 

 



 
3 червня Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Чернігівській області спільно з Чернігівським громадським 

комітетом захисту прав людини та Чернігівським місцевим центом з надання 

БВПД провели навчальний захід у форматі круглого столу на тему: «Вирішення 

проблемних питань у сфері захисту прав землевласників та землекористувачів в 

місцевих громадах». Захід даного формату з земельних питань проводиться вже 

вдруге. 

 


