
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Менським місцевим центром 
у I кварталі 2016 року 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 
розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової допомоги у 
цивільних та адміністративних справах, передбачено утворення та розвиток мережі 
дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-
вразливих категорій громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з 
особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених населених 
пунктах. 

Так, протягом першого кварталу 2016 року 
Менським місцевим центром з надання вторинної 
безоплатної правової допомоги було здійснено 7 
виїздів мобільних пунктів. Також є  виїзд за 
потреби до ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в 
тому числі учасники АТО), до дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
безпритульних дітей, дітей які стали або можуть 
стати  жертвами насильства в сім’ї, до внутрішньо-
переміщених осіб. 

Наприклад, 15 лютого 2016 року здійснено виїзд консультаційного пункту до 
Березнянського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, який займається 
вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей.  

15 березня 2016 року здійснено виїзд до Менського санаторію «Остреч», де проведено 
роботу консультаційного пункту та надано консультації учасникам бойових дій. 

26 лютого 2016 року в приміщенні відділення зв’язку та приміщенні сільської ради с. 
Жовтневе Менського району проведено роботу виїзного консультаційного пункту та надано 
консультації всім бажаючим особам. 
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[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 
 
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними. 

 

З метою формування єдиних підходів щодо стратегії і тактики здійснення захисту, 
гарантованого державою, Менським місцевим центром здійснюються заходи щодо обміну 
досвідом та підвищення кваліфікації адвокатів системи БВПД. 

21 та 26 січня, 8 та 24 лютого, 12 та 21 березня 2016 у приміщенні Менського місцевого 
центру відбулися робочі зустрічі начальника та заступника начальника відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами із адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу за дорученнями Менського місцевого центру.  

З адвокатами обговорювались такі питання: 

- співпраці адвокатів з місцевим центром 
- під час складання адвокатської звітності  за дорученнями центрів 
- дотримання строків подання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та відповідних додатків до них. 

Проводили аналіз по виданим дорученням та прийнятим актам надання БВПД, за період 
діяльності місцевого центру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводили аналіз по виданим дорученням та прийнятим актам надання БВПД, за період 
діяльності місцевого центру. 

 
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад. 
 
На виконання Плану роботи Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на І квартал 2016 року працівниками центру протягом трьох місяців 
проводилось інформування громадян на вулицях семи районів, які знаходяться під 
юрисдикцією Менського МЦ з надання БВПД. 
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15 та 20 січня 2016 року з метою досягнення домовленостей подальшої співпраці, що 

спрямована на переадресацію громадян, які потребують послуг безкоштовних адвокатів та 
безоплатної правової допомоги було проведено робочі зустрічі з нотаріусами м. Мена та смт. 
Сосниця на яких були укладені меморандуми про співпрацю. 

   
Окрім нотаріусів проведено ряд робочих зустрічей щодо налагодження подальшої 

співпраці з керівниками та представниками Комунального закладу «Менська ЦБС» 
(22.01.2016р.), Менської міської ради (03.02.2016р.), газети «Нові горизонти» (18.02.2016р.), 
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газети «Маяк» (03.03.2016 р), комунального закладу "Березнянський багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр"(16.02.2016р.), Коропської районної державної адміністрації 
та Коропської райради (08.02.2016р.), Чернігівського громадського комітету захисту прав людини 
(25.02.2016р.), управління соціального захисту населення Менської РДА та служби у справах дітей 
Сосницької районної державної адміністрації (31.03.2016р.),  

   
 

  
2 лютого 2016 року було прийнято участь у зустрічі учасників антитерористичної операції 

на сході України де обговорювались питання та проблеми з якими стикаються у житті учасники 
антитерористичної операції. Присутнім було надано інформацію про отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги у центрі, залишені інформаційні буклети та надані відповіді на 
запитання. 

12 лютого цього року працівниками Менського місцевого центру прийнято участь у 
тренінгу «Специфіка роботи з учасниками АТО та членами їх сімей. Юридичний та 
психологічний аспект», де дізнались, як організовувати співпрацю з волонтерськими 
ініціативами, обговорили основні питання, які є значущими для «атовців» та зміни у 
законодавстві на 2016 рік щодо соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей. 
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18 лютого 2016 року в рамках робочого візиту до смт. Короп директор Менського 
місцевого центру Анатолій Єрмоленко виступив перед громадськістю району, де розповів про 
роботу Менського МЦ, категорію осіб, що підпадають під дію Закону України "Про безоплатну 
правову допомогу", позитивний досвід в наданні БВПД та надав відповіді на запитання. А вже 
18 березня на п’ятій сесія Коропської районної ради депутатами та керівниками району після 
обговорення питання правової освіти населення була прийняття Програма безоплатної правової 
допомоги населенню Коропського району на 2016-2018 роки . 

 
12 лютого 2016 року працівницями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській області та Менського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги проведено тренінг «Безоплатна вторинна правова 
допомога – що і як про неї писати» для журналістів Менської районної газети «Наше слово». 
Мета заходу – більш детально ознайомити з системою БПД, категорією громадян, що мають 
право скористатися послугами адвокатів, за які платить держава  та налагодити дружні робочі 
стосунки з виданням. 
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31 березня 2016 року начальником відділу попередньої роботи з клієнтами Менського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено семінар для 
посадовців Сосницького району на тему «Безоплатна вторинна правова допомога. Покращення 
рівня надання правової допомоги для громадян». Ознайомлено з системою безоплатної 
вторинної правової допомоги в Україні, діяльністю Менського місцевого центру, порядком 
надання та категоріями осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Під 
час семінару обговорювались актуальні питання, надавались відповіді.  

 
  

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 
 

19 січня в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Чернігівській області відбулася робоча нарада щодо утворення бюро правової допомоги. Під час робочої 
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наради обговорювався процес створення бюро та як саме буде відбуватися процес передачі майна від 
районних та міських управлінь юстиції до центрів БВПД. 

 
15 березня 2016 року працівниками регіонального центру здійснено моніторинг БВПД у 

Менському МЦ. 

 
 
 
 
 
[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій. 
 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності Менського місцевого 
центру постійно ведеться робота над розвитком інституційної спроможності центру у виконанні 
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покладених на нього функцій, зокрема через впровадження та використання сучасних 
інформаційних та інтерактивних технологій та запровадженню нових підходів та рішень аналізу 
та представлення інформації правового характеру широкому колу зацікавлених осіб, 
висвітлення юридичної інформації та інформації розвитку системи БПД через мережу фейсбук 
тощо. 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД, в тому числі результатів 
діяльності Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
здійснюється співпраця та налагодження контактів із  місцевими ЗМІ, які при можливості 
розміщують інформацію, підготовлену працівниками центру на сторінках друкованих видань 
та/або інтернет ресурсах. Ось деякі з них: 
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http://nslovo.com/blog/yakscho-vam-pohrozhuyut-kolektory-ne-panikujte 

http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=183190&tp=0 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9WzThA2Kj-fT1Y1TWQ0aUVCUkU 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01.01.2016 по 31.03.2016 року (I квартал) Менським місцевим центром з 

надання БВПД в регіоні було опрацьовано 217 звернень клієнтів (з яких 34 – письмових), що 
звернулися по правову допомогу.  

Найбільше звернень за I квартал 2016 року було зареєстровано від малозабезпечених 
осіб 22 (63 %), ветеранів війни 6 (17 %), інвалідів 5 (14 %), осіб, які мають особливі заслуги та 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 1 (3%) та дітей-сиріт 1 (3 %). 

 
Діаграма 1. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги  за категоріями осіб, які мають право на отримання БВПД 

 

В I кварталі 2016 року до Менського місцевого центру звернулося 192 особи, з яких: жінок 
100 (52 %), чоловіків 92 (48 %). 

 
Діаграма 2. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги  за статтю 

особи 
середньомісячни
й сукупний дохід 

їхньої сім'ї 
нижчий суми 
прожиткового 

мінімуму 
63% 

інваліди 
14% 

діти-сироти; 
3% 

ветерани війни 
17% 

особи, які мають 
особливі заслуги 

та особливі 
трудові заслуги 

перед 
Батьківщиною; 

3% 

Розподіл клієнтів за категоріями осіб 

Чоловіки 
48% Жінки 

52% 

http://nslovo.com/blog/yakscho-vam-pohrozhuyut-kolektory-ne-panikujte
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=183190&tp=0
https://drive.google.com/drive/folders/0B9WzThA2Kj-fT1Y1TWQ0aUVCUkU
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За віковою категорією в I кварталі 2016 року зверталися найбільше люди віком від 35 до 
60 років 105 (55 %), від 18 до 35 років 51 (26 %), понад 60 років 34 (18 %), до 18 років 2 (1 %). 

 
Діаграма 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги за віком 

В I кварталі 2016 року клієнти зверталися з питань: сімейного 36 (17 %), житлового 33 (15 
%), спадкового 26 (12 %), земельного 25 (12 %), соціального забезпечення 24 (11 %), договірного 
22 (10 %), трудового 15 (7 %), адміністративного 13 (6 %), з інших цивільних питань 13 (6 %), з 
інших питань 6 (3 %), з питань виконання судових рішень 3 (1 %), медичного 1 (0 %). 

 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за категорією питання. 
 
Крім цього, Менським місцевим центром за I квартал було: 
 здійснено 7 виїздів мобільних пунктів;  
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з 

правових питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів склала 19 
чоловік; 

до 18 років; 
1% 

від 18 до 35 років 
включно 

26% 

від 35 до 60 років 
включно 
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понад 60 років 
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забезпечення 
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12% 
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17% 
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0% 

трудове 
7% 

адміністративне 
6% 
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12% 

договірне 
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житлове 
15% 

інше цивільне 
6% 

виконання судових 
рішень 

1% 
інше 
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 надано методичну допомогу 8 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 
правової допомоги; 

 опрацьовано 160 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
 розміщено у ЗМІ 5 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 


