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ЗМІСТ: 

 
 

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 можливостей 
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 забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій. 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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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 
можливостей територіальних громад. 
 

Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад Менським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі — Менський МЦ) та відділами бюро правової 
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було забезпечено 
шляхом проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, семінарів 
та круглих столів у закладах освіти, районних центрах зайнятості, управліннях праці 
та соціального захисту населення та в інших органах місцевого самоврядування, 
забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), визначення правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення.  
Так, з метою поширення інформації про роботу Менського місцевого центру та 
кращого доступу жителів району до правової допомоги: 
Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України: 
 
03 липня 2019 року  проведено тематичну зустріч з працівниками навчально-

реабілітаційного центру під Комунального закладу «Березнянський навчально-
реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради  - спеціальна ЗОШ-інтернат для 
розумово-відсталих дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, 
хорих на ДЦП, дітей-сиріт.                                                                                                             

11 липня 2019 року  відбулася робоча зустріч з головою Сновської районної 
організації ветеранів України Людмилою Кравець.  

12 липня 2019 року відбулась робоча зустріч зі завідувачем Семенівського 
районного сектору міграційної служби та начальником Семенівського районного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації»  

15 липня 2019 року проведена інформаційно-комунікативна  зустріч у  
Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

23 липня 2019 року  робоча зустріч  з працівниками  Центру надання 
адміністративних послуг Коропської селищної ради  

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1951938715070755/
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25 липня 2019 року - з працівниками комунальної установи Коропської 

районної ради «Трудовий архів Коропського району», Коропського районного 
відділу Державної реєстрації актів цивільного стану, Коропського районного відділу 
державної виконавчої служби України в Чернігівській області. 

30 липня 2019 року прийнято участь у інформаційному семінарі  що відбувся на 
базі Семенівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 
участі представників центру та Семенівської районної державної адміністрації  

30 липня 2019 року відбулося засідання за «круглим столом» за участю 
представників Управління освіти, молоді та спорту Сновської міської ради 
Сновського району Чернігівської області, Центру соціальних служби для сім’ї, дітей 
та молоді. 

1 серпня 2019 року захід у  відділенні стаціонарного догляду Територіального 
центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Новгород-
Сіверської районної ради. 

09 серпня 2019 року    прийнята участь у зустрічі  за «круглим  столом»   у  
Новгород-Сіверському районному секторі Управління Державної міграційної 
служби України в Чернігівській області. 

15 серпня 2019 року участь у роботі мобільної точки доступу  до системи 
безоплатної правової допомоги. 

16 серпня 2019 року -в Сновській районній філії Чернігівського обласного 
Центру зайнятості. 

2, 6, 24 вересня 2019 року для учнів Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  проведено урок права. 

04 вересня 2019 року для учнів Сосницької ЗОШ I-II ступенів проведено 
тематичний урок « Я маю право!». 

10 вересня 2019 року  участь у  спільній тематичній робочій зустрічі з 
колективом Менського районного відділу державної виконавчої служби та 
Менського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

12 вересня 2019 року для учнів Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка 
проведено урок «Права дитини» 

16 вересня 2019 року проведено урок права на тему «Стоп булінг!» для учнів 1-
9 класів Охрамієвицької загальноосвітної школи І-ІІ ступенів Корюківського 
району. 

17 вересня  2019 року інформаційна  зустріч з членами громадської організації 
«Учасники антитерористичної операції Новгород-Сіверщини». 

18 вересня 2019 року відбулась право просвітня лекція для педагогів та дітей, 
що проживають та навчаються у комунальному закладі "Березнянський навчально-
реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради. 
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18 вересня 2019 року для учнів  та вчителів Сосницької ЗОШ I-II 

ступенів проведено тематичний урок «Булінг». 
18 вересня 2019 року проведено робочу зустріч  з працівниками  Центру 

надання адміністративних послуг у смт.Короп  Коропської селищної ради. 

24 вересня  2019 року робочий візит до Коропського районного суду. 

24 вересня 2019 року для учнів Авдіївської ЗОШ I-III ступенів Сосницького 
району проведено тематичний урок «Булінг» 

26 вересня 2019 року для студентів Сосницького сільськогосподарського 
технікуму бухгалтерського обліку проведено інформаційний захід  «Стоп булінг!» 

27 вересня 2019 року проведено урок права на тему: «Права дитини» для учнів 
10-11 класів Перелюбської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів, що на 
Корюківщині.  

27 вересня 2019 року прийнята участь у проведенні семінару з головами  
первинних профспілкових організацій закладів освіти Новгород-Сіверського району 
та міста Новгород-Сіверський 

 
 
 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб похилого 
віку з обмеженими фізичними можливостями: 

23 серпня 2019 року відбувся правопросвітній захід для осіб, що користуються 
послугами «Територіального центру соціального обслуговування ( надання 
соціальних послуг)» Менської міської ради 
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24 липня 2019 року  проведено прийом громадян у приміщенні відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Семенівського 
територіального центру. 

19 серпня 2019 року забезпечено виїзд до особи з інвалідністю/особливими 
потребами з метою надання безоплатної адресної правової допомоги.  

20 серпня 2019 року забезпечено доступ до безоплатної вторинної правової 
допомоги мешканці с. Бутівка Сосницького району. 

 
12 вересня 2019 року проведено інформаційний захід для громадян 

розміщених в стаціонарному відділенні для тимчасового та постійного проживання 
одиноких людей похилого віку в с. Нові Боровичі Сновського району. 
 

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

удосконалення надання ними БПД: 
 

01 липня 2019 року відбулась робоча зустріч з працівниками Феськівської  філії  
комунального закладу «Менська публічна бібліотека» Менської міської ради. 

03 липня 2019 року  проведено робочу зустріч із заступником директора 
Комунального закладу «Березнянський навчально-реабілітаційний центр» 
Чернігівської обласної ради  - спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово-відсталих 
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дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, хворих на 
ДЦП, дітей-сиріт Світланою Нерет 

03 липня 2019 року проведено тематичну робочу зустріч з колективом центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді смт. Березна. 
 

 
04 липня 2019 року проведена  робоча зустріч з головою Новгород-Сіверської 

районної ради В’ячеславом Кауфманом та керівником апарату Новгород-Сіверської 
районної державної адміністрації Наталією Разумейко. 

10 липня 2019 року проведено тематичну зустріч з працівниками управління 
соціального захисту населення Семенівської районної державної адміністрації . 

16 липня 2019 року проведена робоча зустріч  з редактором газети  «Сіверський 
край»  Ганною Халіман. 

17 липня 2019 року працівник бюро провела робочу зустріч з працівниками 
Коропського регіонального історико-археологічного музею. 

24 липня 2019 року проведено робочу зустріч з представником Городнянського 
відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України 
в Чернігівській області в м. Сновськ Іриною Ільєнко.  

29 липня 2019 року проведено  інформаційно-комунікативну  зустріч з 
працівниками управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Новгород-
Сіверської міської ради. 

31 липня 2019 року у  Коропі відбулась робоча зустріч та проведено прийом 
громадян у Коропському районному секторі філії Державної установи «Цент 
пробації» в Чернігівській області. 
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1 серпня  2019 року робоча зустріч з  Головою відокремленого 

підрозділу Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста в 
Коропському районі Таїсією Онопко. 

3 та 6 вересня 2019 року участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

05 вересня 2019 року  участь у проведенні педагогічної наради з вихователями 
Семенівського навчального закладу дошкільної освіти "Сонечко". 

18 вересня 2019 проведено робочу зустріч з  майором поліції Сновського 
відділення Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Чернігівській області Денисом Бобровником. 

24 вересня 2019 проведено робочу зустріч із секретарем Авдіїівської сільської 
ради. 
 

З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні безоплатної 
правової допомоги, підвищення правової спроможності та правової обізнаності 

мешканців територіальної громади, спрямованих на забезпечення рівного 
доступу до реалізації та захисту прав та надання методичних рекомендацій 
працівниками безоплатної вторинної правової допомоги проводились робочі 

зустрічі: 
 

11 липня 2019 року відбулась робоча зустріч з громадським омбудсменом із 
захисту виборчих прав у Чернігівській області ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» Оленою Роговою. 

 
18 липня 2019 року проведено  робочу зустріч з представником Сновської 

міської ради в с. Старі Боровичі Тетяною Цог. 
16 липня 2019 року проведено робочу зустріч з головним спеціалістом – 

юрисконсультом відділу організаційно – правової та інформаційної діяльності 
апарату Семенівської районної державної адміністрації. 
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24 липня 2019 року  - з Дігтярівським сільським головою Тетяною 

Школьною (Новгород-Сіверський район). 
28 серпня 2019 року проведено робочу зустріч директором Семенівської 

районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості Оленою Логвиненко. 
12 вересня 2019 року  робоча зустріч з керівником стаціонарного відділення 

Наталією Комишною. 
16 вересня 2019 року  с.Сохачі Коропського району- надано методичні 

рекомендації старості. 

21 серпня 2019 року проведено робочу зустріч з представником Сновської 
міської ради в с. Суничне Ольгою Трус. 

06  вересня 2019 року – з посадовими особами Печенюгівської сільської ради 
Новгород-Сіверського району. 

23 вересня 2019 року проведено робочу зустріч з Шишківським сільським 
головою Корюківського району Валерієм Смальохою. 

25 вересня 2019 року проведено робочу зустріч із секретарем Шаболтасівської 
сільської ради Сосницького району. 
 

Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів: 

З метою налагодження співпраці та проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи, в рамках підняття рівня правової обізнаності та в рамках реалізації 

загальнонаціонального просвітницького проекту «Я маю право!» відбулися 
робочі зустрічі: 

4 липня 2019 року Риботинський навчально-виховний  комплекс  
9 липня 2019 року - відділ служби у справах дітей Коропської селищної ради . 
10 липня 2019 року відбулась робоча зустріч з колективом Менської виправної 

колонії №91 та особами, що відбувають тут покарання . 

  
11 липня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Сосницького 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
11 липня 2019 року   - прийнято участь у засіданні за «круглим столом»  за 

участю  фахівців  Новгород-Сіверського міськрайонного відділу  державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, Новгород-Сіверського  міськрайонного відділу державної 
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виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області та  трудового колективу Новгород-Сіверської центральної 
районної бібліотеки.  

12 липня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Киріївського 
старостинського округу Сосницького району та з колективом Сосницької 
центральної районної бібліотеки.. 

15 липня 2019 року робоча зустріч із начальником Коропського районного 
відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Віктором Міненко. 

17 липня 2019 року проведено  інформаційно-комунікативну зустріч                                                                                         
з працівниками відділу  освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради. 

16 липня 2019 року нарада з представниками служби у справах дітей 
Корюківської районної державної адміністрації. 

 
 
22 липня 2019 року - з представниками  відділу житлово-комунального 

господарства, будівництва, містобудування, архітектури та агропромислового 
розвитку райдержадміністрації Корюківської районної державної адміністрації. 

30 липня 2019 року прийнято участь у семінарі для громадян, що перебувають 
на обліку у Менському районному центрі зайнятості. 

1 серпня 2019 року  проведено інформаційну зустріч з працівниками  
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Новгород-Сіверської районної ради. 

 9 серпня 2019 року участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

13 серпня 2019 року  робоча зустріч з працівниками Коропського районного 
сектору управління державної міграційної служби України в Чернігівській області. 

15 серпня 2019 року проведено робочу зустріч із завідувачем архівного сектору 
Сосницької районної державної адміністрації та начальником Сосницького 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану та державним 
реєстратором Сосницької районної державної адміністрації . 

15 серпня 2019 року проведено  інформаційн у зустріч з працівниками відділу 
статистики у Новгород-Сіверському районі. 

20 серпня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Бутівської 
сільської ради. 
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20 серпня 2019 року проведено робочу зустріч із заступником 

начальника відділу у Сосницькому районі Головного управління Держгеокадастру 
Чернігівської області. 

23 серпня 2019 року проведено інформаційну зустріч з колективом 
«Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних 
послуг)» Сосницької селищної ради . 

30 серпня 2019 року для відвідувачів Поліклінічного відділення Сновської 
центральної районної лікарні проведено  інформаційний правопросвітницький захід.   

06; 12; 19  вересня 2019 року  проведені уроки правових знань для учнів 
Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Семенівської 
міської ради Чернігівської області 

04 та 06  вересня 2019 року проведені тематичні уроки «Я маю право!» для 
учнів Новгород-Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів №2 та 
Печенюгівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної 
ради. 

9 вересня 2019 року проведено урок права для учнів Менської гімназії, для 
першокурсників Новгород-Сіверського медичного училища.  

11 та 19  вересня 2019 року участь у  загальношкільних батьківських зборах 
батьків учнів  Новгород-Сіверської гімназії №1 ім Б. Майстренка 

11 вересня 2019 року проведено правовий урок для учнів Макошинського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради. 

12 вересня 2019 року відбувся правовий урок для учнів Феськівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради. 

19 вересня 2019 року проведено  
урок «Стоп Булінг» для учнів  
Новгород-Сіверської державної 
гімназії ім. К.Д.Ушинського 

23 вересня 2019 року робоча 
зустріч із шкільним соціальним 
педагогом Сновської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №2 
Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Жанною 
Дмитренко.  

24 вересня 2019 року проведена інформаційно-комунікатива зустріч з 
працівниками   Новгород-Сіверського міськрайонного відділу державної  реєстрації 
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в 
Чернігівській області, а також проведено правову лекцію для учнів  8 класу  
Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського 

27 вересня 2019 року інформаційна зустріч з працівниками Коропської 
центральної районної бібліотеки. 
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З метою підвищення правової свідомості громадян та в межах реалізації 

проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» і 
загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено 

вуличні інформування: 
2 липня 2019 року - с.Риботин Коропський район 
04-05 липня, 08-09 серпня, 12-13 вересня 2019 року - Сосниця 
12 липня 2019 року - с. Киріївка Сосницького району. 
18 липня 2019 року - м. Мена. 
19 липня  2019 року – м. Сновськ 
18 липня 2019 року –с. Ліски Менського району 
30 липня, 13 вересня  2019 року -    м. Новгород-Сіверський 
9 серпня та  9 вересня 2019 року -смт.Короп  
24 серпня 2019 року - м. Корюківка. 
8 липня та11 вересня 2019 року  -м. Семенівка. 
06 вересня 2019 року -  с.Печенюги Новгород-Сіверського району.  

       
Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів консультаційних 
пунктів (виїзних прийомів громадян): 

Забезпечено роботу консультаційних пунктів, а саме: 
01 липня, 05 серпня, 09 вересня в Сосницькому районному секторі філії 

державної установи « Центр пробації» у Чернігівській області. 
2 липня 2019 року Коропська районна філіїя Чернігівського обласного центру 

зайнятості.  
02 липня 2019 року -    Новгород-Сіверського районного сектору філії 

державної установи  «Центр пробації» в Чернігівській області. 
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03 липня 2018 року - на базі Семенівського відділу з питань 

призначення та перерахунку пенсій №14 управління застосування пенсійного 
законодавства Головного управління Пенсійного фонду України. 

4 липня 2019 року консультування громадян у с. Риботин Коропського району  
04 липня, 01 серпня, 05 вересня 2019 року  згідно - Сновський районний  сектор 

філії  Державної установи «Центр пробації» 
05 липня, 09 серпня та 06 вересня 2019 року  згідно графіка роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги забезпечено  
консультування  громадян, що перебувають на обліку у Семенівському районному 
секторі філії  Державної установи «Центр пробації» 

9 липня 2019 року фахівець бюро забезпечила роботу мобільного 
дистанційного пункту консультування громадян увідділу служби у справах дітей 
Коропської селищної ради . 

9 липня, 13 серпня, 17 вересня 2019 року на базі Менського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області здійснено 
прийом-консультування з правових питань. 

10 та 30 липня, 6 серпня, 11 вересня  2019 року - Коропський районний сектор 
філії Державної установи «Центр пробації» 

11  липня, 8 серпня, 12 вересня   2019   року  -  «Новгород-Сіверська установа 
виконання покарань  (№31)». 

12 липня 2019 року  забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
на базі Домашлинської сільської ради. 

12 липня  2019 року в Киріївському старостинському окрузі Сосницької 
селищної ради. 

15 липня 2019 року - Новгород-Сіверськоа  районна  філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості. 

15 липня 2019 року мобільний консультаційний пункту на базі сектору з 
надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку та надання 
адміністративних послуг Корюківської районної державної адміністрації. 

16 липня 2019 року забезпечено роботу консультпункту для мешканців с.м.т. 
Березна та прилеглих сіл  

17 липня, 21 серпня та 18 вересня 2019 року забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування у приміщенні Семенівського районного відділення Спілки 
ветеранів Афганістану. 

18 липня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультативного пункту в 
селі Снорі Боровичі Сновського району. 

18 липня 2019 року -   на базі  Новгород-Сіверського районного сектору 
Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області.  

19 липня 2019 року працівник консультування громадян у с. Будище, що на 
Коропщині. 
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31 липня 2019 року прийом громадян у приміщенні сільської ради с. 

Ліски (Менського району Чернігівської області).  
18 липня 2019 року - Корюківська районна державна адміністрація. 
24 липня 2019 року у приміщенні                                                                  

Дігтярівської сільської ради  Новгород-Сіверського району. 
30 липня 2019 року консультування громадян з правових питань у с.Райгородок 

та смт.Понорниця, що на Коропщині 
30 липня, 27 серпня та 24 вересня 2019 року  - у Сосницькій районній філії 

Чернігівського обласного центру зайнятості. 
7 серпня 2019 року прийом громадян у приміщенні сільської ради Бірківського 

старостинського округу (Менського району Чернігівської області) та у приміщенні  
Новгород-Сіверського районного сектору філії державної установи  «Центр 
пробації» в Чернігівській області. 

8 серпня 2019 року - в приміщенні Новгород-Сіверської центральної районної 
бібліотеки. 

09 та 20 серпня, 10 та 24 вересня 2019 року консультпункт на базі Менського 
районного суду Чернігівської області. 

13 серпня 2018 року прийом громадян на базі Семенівської районної 
центральної бібліотеки. 

14 серпня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
Центрі надання адміністративних послуг Сосницької районної державної 
адміністрації. 

19 серпня 2019 року забезпечено роботу дистанційного консультаційного 
пункту на базі Корюківського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області. 

21 серпня  2019 року забезпечено роботу мобільного консультативного пункту 
в селі Суничне Сновського району Чернігівської області.  

28 серпня 2019 року - на базі сектору з надання адміністративних послуг 
відділу економічного розвитку та надання адміністративних послуг Корюківської 
районної державної адміністрації  

Цього ж дня  проведено прийом та консультування громадян на базі 
Семенівської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

9 вересня   2019 року забезпечено роботу  мобільного консультаційного пункту 
у Коропському районному відділі державної виконавчої служби України в 
Чернігівській області. 

11 вересня 2019 року забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 
правової у Менській виправній колонії №91. 

12 вересня 2019 року -с. Карильське Коропського району. 
13 вересня 2019 року - на базі Семенівського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді. 
16 вересня 2019 року - с. Сохачі Коропського району. 
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    17 вересня 2019 року –у приміщенні громадської організації 

«Учасники антитерористичної операції  Новгород-Сіверщини»   
25 вересня 2019 року с. Нехаївка Коропського району. 
18 вересня 2019 року працював консультпункт для мешканців с.м.т. Березна та 

прилеглих сіл, що на Менщині. 
17 вересня 2019 року консультування громадян у с.Шабалинів  Коропського 

району. 
20 вересня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 

в Сосницькій центральній районній бібліотеці. 
24 вересня 2019 року - на базі Семенівського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області. 

25 вересня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
в Шаболтасівській сільській раді Сосницького району 

25 вересня 2019 року в приміщенні відділення поштового зв’язку Сновськ 
Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта».  

26 вересня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
в Чорнотицькому старостинському окрузі Сосницької селищної ради. 

29 вересня   2019 року - Коропський  районний відділ державної виконавчої 
служби України в Чернігівській області. 
 

 

 
Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 

(веб-сайти) 
 
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=352238&tp=0 
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=352822&tp=page 
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=355628&tp=0 

http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=352238&tp=0
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=352822&tp=page
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=355628&tp=0
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http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-
dopomogy/ 
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-
dopomogy/ 
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=359485&tp=page 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1562059496/?fbclid=IwAR17ASyF60CjglHsZ19mAgx-
QA2BbWGZLmGIjwc3loySlFNO4am4l_pvxWU 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1562149053/?fbclid=IwAR3kU__IDYok
AewcPHW12XtrIzaQ8jqZ5u4SykBIuTw3Fwa8cUw-Vn8jH7E 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1562149053/?fbclid=IwAR3kU__IDYok
AewcPHW12XtrIzaQ8jqZ5u4SykBIuTw3Fwa8cUw-Vn8jH7E 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1559905202/?fbclid=IwAR3iZXAVlHAw
GNhJgM0F72ZI9KMauECE_yjqkac9szTeXTR3o1HrAVYXifQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-tUuh59f48I 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1563362197/?fbclid=IwAR23QJoTWkGFjTnQtt2iGqhoY4ZGtJH3
aCzvGqpOJBWokmnT40bDMeWEilQ 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1563362197/?fbclid=IwAR23QJoTWkGFjTnQtt2iGqhoY4ZGtJH3
aCzvGqpOJBWokmnT40bDMeWEilQ 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563435970/ 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1563784898/?fbclid=IwAR3_qdByeGwElIeXK7iARbkVrops2525
XU_hXjmyJ_1uvG4uz5ps9aUL_90 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1564042801/?fbclid=IwAR0cJl9pqhEM0KKn-
rzVT1wEibucKjQcUAZb00T6OKAThMAdgGpiZE1sicE 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1564042602/?fbclid=IwAR1GExg30rsebzPNt7kqgnIm1fSuwfkvZB
U97Kx3ECHVk6EFREYWasVP8A4 
https://www.youtube.com/watch?v=9wjk-
0MO5gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UfsCVb9RxkSblFIom-
hOBLv4q8UvdtuRKdJtirVSO3wwHRwpQHDABTHg 
https://www.youtube.com/watch?v=WHLa7HFvqvk&feature=player_embedded 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1565265951/?fbclid=IwAR24LjxCuKR5r
6nENiFGRoPiNZKG7XA_-HsGTmIL7xvYXQq_aWi_thM_Bsw 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1565265951/?fbclid=IwAR24LjxCuKR5r
6nENiFGRoPiNZKG7XA_-HsGTmIL7xvYXQq_aWi_thM_Bsw 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1568087164/?fbclid=IwAR2h_VLP9i7B1cQyEgdFua1-
HxylVyk_aVuSUzllLaMp2MpKKe8Ut6pjVx0 

http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=359485&tp=page
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1562059496/?fbclid=IwAR17ASyF60CjglHsZ19mAgx-QA2BbWGZLmGIjwc3loySlFNO4am4l_pvxWU
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1562059496/?fbclid=IwAR17ASyF60CjglHsZ19mAgx-QA2BbWGZLmGIjwc3loySlFNO4am4l_pvxWU
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1562059496/?fbclid=IwAR17ASyF60CjglHsZ19mAgx-QA2BbWGZLmGIjwc3loySlFNO4am4l_pvxWU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1562149053/?fbclid=IwAR3kU__IDYokAewcPHW12XtrIzaQ8jqZ5u4SykBIuTw3Fwa8cUw-Vn8jH7E
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1562149053/?fbclid=IwAR3kU__IDYokAewcPHW12XtrIzaQ8jqZ5u4SykBIuTw3Fwa8cUw-Vn8jH7E
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1562149053/?fbclid=IwAR3kU__IDYokAewcPHW12XtrIzaQ8jqZ5u4SykBIuTw3Fwa8cUw-Vn8jH7E
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1562149053/?fbclid=IwAR3kU__IDYokAewcPHW12XtrIzaQ8jqZ5u4SykBIuTw3Fwa8cUw-Vn8jH7E
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1559905202/?fbclid=IwAR3iZXAVlHAwGNhJgM0F72ZI9KMauECE_yjqkac9szTeXTR3o1HrAVYXifQ
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1559905202/?fbclid=IwAR3iZXAVlHAwGNhJgM0F72ZI9KMauECE_yjqkac9szTeXTR3o1HrAVYXifQ
https://www.youtube.com/watch?v=-tUuh59f48I
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563362197/?fbclid=IwAR23QJoTWkGFjTnQtt2iGqhoY4ZGtJH3aCzvGqpOJBWokmnT40bDMeWEilQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563362197/?fbclid=IwAR23QJoTWkGFjTnQtt2iGqhoY4ZGtJH3aCzvGqpOJBWokmnT40bDMeWEilQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563362197/?fbclid=IwAR23QJoTWkGFjTnQtt2iGqhoY4ZGtJH3aCzvGqpOJBWokmnT40bDMeWEilQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563362197/?fbclid=IwAR23QJoTWkGFjTnQtt2iGqhoY4ZGtJH3aCzvGqpOJBWokmnT40bDMeWEilQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563362197/?fbclid=IwAR23QJoTWkGFjTnQtt2iGqhoY4ZGtJH3aCzvGqpOJBWokmnT40bDMeWEilQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563362197/?fbclid=IwAR23QJoTWkGFjTnQtt2iGqhoY4ZGtJH3aCzvGqpOJBWokmnT40bDMeWEilQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563435970/
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563784898/?fbclid=IwAR3_qdByeGwElIeXK7iARbkVrops2525XU_hXjmyJ_1uvG4uz5ps9aUL_90
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563784898/?fbclid=IwAR3_qdByeGwElIeXK7iARbkVrops2525XU_hXjmyJ_1uvG4uz5ps9aUL_90
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1563784898/?fbclid=IwAR3_qdByeGwElIeXK7iARbkVrops2525XU_hXjmyJ_1uvG4uz5ps9aUL_90
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1564042801/?fbclid=IwAR0cJl9pqhEM0KKn-rzVT1wEibucKjQcUAZb00T6OKAThMAdgGpiZE1sicE
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1564042801/?fbclid=IwAR0cJl9pqhEM0KKn-rzVT1wEibucKjQcUAZb00T6OKAThMAdgGpiZE1sicE
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1564042602/?fbclid=IwAR1GExg30rsebzPNt7kqgnIm1fSuwfkvZBU97Kx3ECHVk6EFREYWasVP8A4
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1564042602/?fbclid=IwAR1GExg30rsebzPNt7kqgnIm1fSuwfkvZBU97Kx3ECHVk6EFREYWasVP8A4
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1564042602/?fbclid=IwAR1GExg30rsebzPNt7kqgnIm1fSuwfkvZBU97Kx3ECHVk6EFREYWasVP8A4
https://www.youtube.com/watch?v=9wjk-0MO5gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UfsCVb9RxkSblFIom-hOBLv4q8UvdtuRKdJtirVSO3wwHRwpQHDABTHg
https://www.youtube.com/watch?v=9wjk-0MO5gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UfsCVb9RxkSblFIom-hOBLv4q8UvdtuRKdJtirVSO3wwHRwpQHDABTHg
https://www.youtube.com/watch?v=9wjk-0MO5gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UfsCVb9RxkSblFIom-hOBLv4q8UvdtuRKdJtirVSO3wwHRwpQHDABTHg
https://www.youtube.com/watch?v=WHLa7HFvqvk&feature=player_embedded
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1565265951/?fbclid=IwAR24LjxCuKR5r6nENiFGRoPiNZKG7XA_-HsGTmIL7xvYXQq_aWi_thM_Bsw
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1565265951/?fbclid=IwAR24LjxCuKR5r6nENiFGRoPiNZKG7XA_-HsGTmIL7xvYXQq_aWi_thM_Bsw
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1565265951/?fbclid=IwAR24LjxCuKR5r6nENiFGRoPiNZKG7XA_-HsGTmIL7xvYXQq_aWi_thM_Bsw
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1565265951/?fbclid=IwAR24LjxCuKR5r6nENiFGRoPiNZKG7XA_-HsGTmIL7xvYXQq_aWi_thM_Bsw
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087164/?fbclid=IwAR2h_VLP9i7B1cQyEgdFua1-HxylVyk_aVuSUzllLaMp2MpKKe8Ut6pjVx0
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087164/?fbclid=IwAR2h_VLP9i7B1cQyEgdFua1-HxylVyk_aVuSUzllLaMp2MpKKe8Ut6pjVx0
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087164/?fbclid=IwAR2h_VLP9i7B1cQyEgdFua1-HxylVyk_aVuSUzllLaMp2MpKKe8Ut6pjVx0
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https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1568087602/?fbclid=IwAR3H9ib1xfxZRXphSmVoWdxGkoo0r0o
mTn4LlzPjVS6wLN0y2d7c87T-Lj8 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1568087602/?fbclid=IwAR3H9ib1xfxZRXphSmVoWdxGkoo0r0o
mTn4LlzPjVS6wLN0y2d7c87T-Lj8 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568088076/?fbclid=IwAR22F3uibz1Yc5
bBmSWdh5bBepywxKruc0mHFXGqx8ksHKs-Mx_h_Wyk3jU 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568088076/?fbclid=IwAR22F3uibz1Yc5
bBmSWdh5bBepywxKruc0mHFXGqx8ksHKs-Mx_h_Wyk3jU 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1568204186/?fbclid=IwAR1OHY8l83inrMwlWMbkDtyHfEEuEC
FDizRaNJb5Tt4RrnrCajnRnMEJREI 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1568204186/?fbclid=IwAR1OHY8l83inrMwlWMbkDtyHfEEuEC
FDizRaNJb5Tt4RrnrCajnRnMEJREI 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568205536/?fbclid=IwAR1wvWurwNin
D7ouepoUXpiDsGwO3tj49SnP8YkCTAUFmo_RAuRkPa-14k4 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568205536/?fbclid=IwAR1wvWurwNin
D7ouepoUXpiDsGwO3tj49SnP8YkCTAUFmo_RAuRkPa-14k4 
https://www.youtube.com/watch?v=Kc5kaAkiJLk&feature=player_embedded&fbclid=Iw
AR1UzRmJMHqk5e-8ZyUqA3T-NBVijEufSyKD7pBWutN8iXwaNspJtN9h8og 
https://www.youtube.com/watch?v=Kc5kaAkiJLk&feature=player_embedded&fbclid=Iw
AR1UzRmJMHqk5e-8ZyUqA3T-NBVijEufSyKD7pBWutN8iXwaNspJtN9h8og 
https://www.youtube.com/watch?v=vtOObdHcuz0&feature=player_embedded&fbclid=Iw
AR0YtsMsvdajyTn5Mh3KvlJG2RUVZ9EsSsUzrnl9WFdocaMvaHzG9j9Bt9I 
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1562658464/  
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=352241&tp=page  
http://semrayrada.cg.gov.ua/  
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1565184949/  
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=354915&tp=page  
http://semrayrada.cg.gov.ua/  
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1568707711/  
http://semrayrada.cg.gov.ua/index.php?id=358812&tp=0  
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=359037&tp=page  
https://sosnitsa-rada.gov.ua/vstanovlennya-pandusu-dlya-lyudini-z-invalidnistyu/  
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu/  
https://sosnitsa-rada.gov.ua/praktichni-aspekti-realizaczi%d1%97-prava-na-zvernennya-
gromadyan/  
https://sosnitsa-rada.gov.ua/u-sosniczi-zabezpecheno-robotu-distanczijnogo-punktu/  
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-2/ 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087602/?fbclid=IwAR3H9ib1xfxZRXphSmVoWdxGkoo0r0omTn4LlzPjVS6wLN0y2d7c87T-Lj8
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087602/?fbclid=IwAR3H9ib1xfxZRXphSmVoWdxGkoo0r0omTn4LlzPjVS6wLN0y2d7c87T-Lj8
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087602/?fbclid=IwAR3H9ib1xfxZRXphSmVoWdxGkoo0r0omTn4LlzPjVS6wLN0y2d7c87T-Lj8
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087602/?fbclid=IwAR3H9ib1xfxZRXphSmVoWdxGkoo0r0omTn4LlzPjVS6wLN0y2d7c87T-Lj8
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087602/?fbclid=IwAR3H9ib1xfxZRXphSmVoWdxGkoo0r0omTn4LlzPjVS6wLN0y2d7c87T-Lj8
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568087602/?fbclid=IwAR3H9ib1xfxZRXphSmVoWdxGkoo0r0omTn4LlzPjVS6wLN0y2d7c87T-Lj8
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568088076/?fbclid=IwAR22F3uibz1Yc5bBmSWdh5bBepywxKruc0mHFXGqx8ksHKs-Mx_h_Wyk3jU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568088076/?fbclid=IwAR22F3uibz1Yc5bBmSWdh5bBepywxKruc0mHFXGqx8ksHKs-Mx_h_Wyk3jU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568088076/?fbclid=IwAR22F3uibz1Yc5bBmSWdh5bBepywxKruc0mHFXGqx8ksHKs-Mx_h_Wyk3jU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568088076/?fbclid=IwAR22F3uibz1Yc5bBmSWdh5bBepywxKruc0mHFXGqx8ksHKs-Mx_h_Wyk3jU
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568204186/?fbclid=IwAR1OHY8l83inrMwlWMbkDtyHfEEuECFDizRaNJb5Tt4RrnrCajnRnMEJREI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568204186/?fbclid=IwAR1OHY8l83inrMwlWMbkDtyHfEEuECFDizRaNJb5Tt4RrnrCajnRnMEJREI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568204186/?fbclid=IwAR1OHY8l83inrMwlWMbkDtyHfEEuECFDizRaNJb5Tt4RrnrCajnRnMEJREI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568204186/?fbclid=IwAR1OHY8l83inrMwlWMbkDtyHfEEuECFDizRaNJb5Tt4RrnrCajnRnMEJREI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568204186/?fbclid=IwAR1OHY8l83inrMwlWMbkDtyHfEEuECFDizRaNJb5Tt4RrnrCajnRnMEJREI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1568204186/?fbclid=IwAR1OHY8l83inrMwlWMbkDtyHfEEuECFDizRaNJb5Tt4RrnrCajnRnMEJREI
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568205536/?fbclid=IwAR1wvWurwNinD7ouepoUXpiDsGwO3tj49SnP8YkCTAUFmo_RAuRkPa-14k4
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568205536/?fbclid=IwAR1wvWurwNinD7ouepoUXpiDsGwO3tj49SnP8YkCTAUFmo_RAuRkPa-14k4
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568205536/?fbclid=IwAR1wvWurwNinD7ouepoUXpiDsGwO3tj49SnP8YkCTAUFmo_RAuRkPa-14k4
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1568205536/?fbclid=IwAR1wvWurwNinD7ouepoUXpiDsGwO3tj49SnP8YkCTAUFmo_RAuRkPa-14k4
https://www.youtube.com/watch?v=Kc5kaAkiJLk&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1UzRmJMHqk5e-8ZyUqA3T-NBVijEufSyKD7pBWutN8iXwaNspJtN9h8og
https://www.youtube.com/watch?v=Kc5kaAkiJLk&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1UzRmJMHqk5e-8ZyUqA3T-NBVijEufSyKD7pBWutN8iXwaNspJtN9h8og
https://www.youtube.com/watch?v=Kc5kaAkiJLk&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1UzRmJMHqk5e-8ZyUqA3T-NBVijEufSyKD7pBWutN8iXwaNspJtN9h8og
https://www.youtube.com/watch?v=Kc5kaAkiJLk&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1UzRmJMHqk5e-8ZyUqA3T-NBVijEufSyKD7pBWutN8iXwaNspJtN9h8og
https://www.youtube.com/watch?v=vtOObdHcuz0&feature=player_embedded&fbclid=IwAR0YtsMsvdajyTn5Mh3KvlJG2RUVZ9EsSsUzrnl9WFdocaMvaHzG9j9Bt9I
https://www.youtube.com/watch?v=vtOObdHcuz0&feature=player_embedded&fbclid=IwAR0YtsMsvdajyTn5Mh3KvlJG2RUVZ9EsSsUzrnl9WFdocaMvaHzG9j9Bt9I
https://sosnitsa-rada.gov.ua/vstanovlennya-pandusu-dlya-lyudini-z-invalidnistyu/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/praktichni-aspekti-realizaczi%d1%97-prava-na-zvernennya-gromadyan/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/praktichni-aspekti-realizaczi%d1%97-prava-na-zvernennya-gromadyan/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/u-sosniczi-zabezpecheno-robotu-distanczijnogo-punktu/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-2/
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https://sosnitsa-rada.gov.ua/praktichni-aspekti-realizaczi%d1%97-prava-na-
zvernennya-gromadyan-2/ 
https://sosnitsa-rada.gov.ua/chi-isnuyut-vimogi-do-budivnicztva-pandusu/ 
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=359541&tp=page 
http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-14/ 
http://snovmr.gov.ua/protydiya-domashnomu-nasylstvu-zakonodavchi-aspekty/ 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=352417&tp=page 
http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-17/ 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=355846&tp=page 
http://snovmr.gov.ua/snovska-gromada-doluchylasya-do-vseukrayinskogo-tyzhnya-z-
protydiyi-bulingu/ 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=358668&tp=page 
http://promingazeta.blogspot.com/2019/09/blog-post_16.html#more 
http://snovmr.gov.ua/protydiya-ta-poperedzhennya-bulingu-tskuvannyu-deyaki-aspekty/ 
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=358815&tp=page  
http://mn.cn.court.gov.ua/sud2512/pres-centr/news/754914/  
http://mena-rada.gov.ua/news/1903-praktichn-aspekti-realzacyi-prava-na-zvernnya-
gromadyan.html 
http://mena-rada.gov.ua/news/1874-protidya-domashnomu-nasilstvu-zakonodavch-
aspekti.html 
http://mena-rada.gov.ua/news/1878-konsultacyniy-zahd-dlya-uvyaznenih-menskoyi-
vipravnoyi-kolonyi-91.html 
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=352820&tp=page 
  

https://sosnitsa-rada.gov.ua/praktichni-aspekti-realizaczi%d1%97-prava-na-zvernennya-gromadyan-2/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/praktichni-aspekti-realizaczi%d1%97-prava-na-zvernennya-gromadyan-2/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/chi-isnuyut-vimogi-do-budivnicztva-pandusu/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=359541&tp=page
http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-14/
http://snovmr.gov.ua/protydiya-domashnomu-nasylstvu-zakonodavchi-aspekty/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=352417&tp=page
http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-17/
http://snovmr.gov.ua/protydiya-domashnomu-nasylstvu-zakonodavchi-aspekty/
http://snovmr.gov.ua/snovska-gromada-doluchylasya-do-vseukrayinskogo-tyzhnya-z-protydiyi-bulingu/
http://snovmr.gov.ua/snovska-gromada-doluchylasya-do-vseukrayinskogo-tyzhnya-z-protydiyi-bulingu/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=358668&tp=page
http://promingazeta.blogspot.com/2019/09/blog-post_16.html%23more
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=358815&tp=page
http://mn.cn.court.gov.ua/sud2512/pres-centr/news/754914/
http://mena-rada.gov.ua/news/1903-praktichn-aspekti-realzacyi-prava-na-zvernnya-gromadyan.html
http://mena-rada.gov.ua/news/1903-praktichn-aspekti-realzacyi-prava-na-zvernnya-gromadyan.html
http://mena-rada.gov.ua/news/1874-protidya-domashnomu-nasilstvu-zakonodavch-aspekti.html
http://mena-rada.gov.ua/news/1874-protidya-domashnomu-nasilstvu-zakonodavch-aspekti.html
http://mena-rada.gov.ua/news/1878-konsultacyniy-zahd-dlya-uvyaznenih-menskoyi-vipravnoyi-kolonyi-91.html
http://mena-rada.gov.ua/news/1878-konsultacyniy-zahd-dlya-uvyaznenih-menskoyi-vipravnoyi-kolonyi-91.html
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=352820&tp=page
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                  Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
За період з  01 липня  по 30  вересня  2019 року (IІІ квартал) Менським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної   правової допомоги    1847  
звернень клієнтів,  1720   особам було надано правову консультацію,   127  із них 
написали письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів. 

№ з/п Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 600 582 18 

2 Відділ «Коропське бюро 
правової допомоги» 250 220 30 

3 Відділ «Корюківське бюро 
правової допомоги» 112 100 12 

4 Відділ «Новгород-Сіверське 
бюро правової допомоги» 219 200 19 

5 Відділ «Семенівське бюро 
правової допомоги» 188 179 9 

6 Відділ «Сновське бюро правової 
допомоги» 228 202 26 

7 Відділ «Сосницьке бюро 
правової допомоги» 250 237 13 

 Разом по МЦ 1847 1720 127 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 123  
рішення про надання БВПД та надано   65  доручень  адвокатам, та 58     наказів  
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). За звітний період було 4 відмови у наданні БВПД. 

У IІІ кварталі 2019 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
сімейного  426  ( 23,1 %), спадкового  334  ( 18,1  %), іншого цивільного права  237 ( 
12,8 %), житлового 226 (12,2 %), інших питань 162 ( 8,8  %) , земельного 130  (7,0 %)  
соціального забезпечення 103 ( 5,6%), адміністративного 70  

( 3,8%),   трудового 73 ( 3,5%), договірного  61  (3,3 %),  з питань виконання 
судових рішень  25  (1,4 %)  та з медичних питань  0   (0 %). 
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Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями 

питань 
 

№ з/п Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 426 

2 інше  162 

3 соціальне забезпечення  103 

4 спадкове 334 

5 трудове 73 

6 житлове 226 

7 Інше цивільне 237 

8 виконання судових рішень 25 

9 договірне 61 

10 земельне 130 

11 адміністративне 70 

12 медичне 0 

13 неправове питання  0 

Разом 1847 
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Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського МЦ  за статтю. 

 

 
 
 

Таблиця 4. Розподіл клієнтів Менського МЦ  за віком 

№ з/п Вікова категорія Кількість клієнтів 

1 від 35 до 60 років включно 454 

2 
понад  60 років 237 

3 від 18  до 35 років включно 222 

4  до 18 років 7 

Разом  920 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у IІІ кварталі 2019 року 
найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
 (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) -    
98 ( 79,7%), особам з інвалідністю  - 8( 6,5   %),ветеранам – 10(8,1%), внутрішньо 
переміщеним особам – 4 (  3,3  %), дітям – 2 (1,6 %), особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною  - 1 ( 0,8  %).  

 
 
 
 
 
 

 
№ з/п 

Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 560 

2 Чоловіки 360 

Разом  920 
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Таблиця 5. Кількість опрацьованих звернень клієнтів за 

категоріями осіб. 
№ 
з/п 

Категорії осіб 
Кількість 

опрацьованих звернень 

1 
особи, середньомісячний  дохід яких  не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму 

98 

2 особи з інвалідністю 8 

3 внутрішньо переміщені особи 4 

4 
особи, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною   

1 

5 ветерани війни 10 

6 діти 2 

Разом  123 

Крім цього, Менським МЦ з надання безоплатної вторинної   правової 
допомоги, у IІІ кварталі 2019 року було: 

• здійснено _39_ виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 28 
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 
консультаційних пунктів склала _324_ осіб, в тому числі _192_ осіб 
звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та _132_ осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

• надано методичну допомогу _24_ органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухом, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано _94_ акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

• проведено _207   правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 79 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• надано _55 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського 
місцевого центру в розрізі бюро 

№ 
з/
п 

Найменуванн
я МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснени
х виїздів 
мобільни

х 
пунктів/о

сіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційн
их 

пунктів/осі
б, що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдер
ів БПД, 

яким 
надано 

методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьк

их заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн
их сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформаційн

их 
матеріалів, 
розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 39/192 28/132 24 207 53 79 

2 Відділ 
«Коропське 
бюро 
правової 
допомоги» 

10/90 5/50 8 80 35 30 

3 Відділ 
«Корюківське 
бюро 
правової 
допомоги» 

5/14 1/6 1 6 0 5 

4 Відділ 
«Новгород-
Сіверське 
бюро 
правової 
допомоги» 

5/17 2/9 2 26 5 

 

9 

5 Відділ 
«Семенівське 
бюро 
правової 
допомоги» 

6/26 6/20 8 25 0 
 

12 

6 Відділ 
«Сновське 
бюро 
правової 
допомоги» 

3/12 1/9 2 23 7 9 

7 Відділ 
«Сосницьке 
бюро 
правової 
допомоги» 

7/22 6/17 0 22 3 
 

8 

 

 


	03 липня 2019 року  проведено тематичну зустріч з працівниками навчально-реабілітаційного центру під Комунального закладу «Березнянський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради  - спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово-відсталих діт...
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