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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.]  Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  

exofficio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 

провадженнях. 

[1.5.]  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. 

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, 11.01.2017 року проведена зустріч з 

правових питань з трудовим колективом 

Новгород-Сіверської державної гімназії імені 

К.Д.Ушинського, під час якої ознайомлено зі 

змінами в законодавстві щодо надання безоплатної 

правової допомоги в частині розширення кола осіб, 

які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу та 

вимогами Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

щодо оформлення паспорта громадянина 

України.  
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17 січня 2016 року зустріч відбулася з 

трудовим колективом Новгород-Сіверського 

медичного училища щодо роз’яснення 

законодавства в сфері надання безоплатної 

правової допомоги.  

17 січня 2017 р. в рамках проведення 

правопросвітницького заходу проведений урок для учнів 10-11 класів 

загальноосвітнього навчального закладу «Атюшівська школа І-ІІІ ступенів імені 

Станіслава Ковтуна» Коропської районної ради. В цей же день відбулась робоча 

зустріч з педагогічним колективом 

загальноосвітнього навчального закладу 

«Атюшівська школа І-ІІІ ступенів», під час 

якої обговорено питання співпраці 

Коропського бюро правової допомоги та 

навчального закладу.  

28 березня 2017 р.  в рамках проведення 

правопросвітницького заходу проведений урок 

для учнів 9, 10, 11 класів Авдіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. В цей 

же день відбулась робоча зустріч з директором 

та педагогічним колективом Авдіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

24 та 28 березня 2017 р. проведена 

інформаційні зустрічі з трудовим колективом 

комунального закладу «Сосницький навчально-

реабілітаційни

й центр» 

Чернігівської 

обласної ради 

та трудовим колективом Шаболтасівської 
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загальноосвітньої школи  I-II ступенів Дошкільного навчального закладу   під час 

якої висвітлювались основні аспекти отримання безоплатної правової допомоги. 

На базі Сосницького сільськогосподарського технікуму для студентів II-III 

курсу проведена лекція в рамках вшанування пам’яті Героїв Революції Гідності в 

Україні зими 2013 – 2014 року (23.02.2017).  

19 січня 2017 року з метою підсилення  патріотичного виховання  та 

прищеплення  правосвідомості підліткам  на базі Семенівської ЗОШ №1відбулася  

Інформаційна година для учнів середньої ланки присвячена Дню Соборності 

України.   

1 лютого 2017  року з метою проведення право просвітнього заходу  та 

збагачення світогляду дітей дошкільного віку у Семенівському  ДНЗ «Сонечко» 

відбулася зустріч ознайомлення з правами дитини. 

20 лютого 2017 року для учнів старшої 

ланки Семенівської  ЗОШ №1 проведено 

право виховний захід на тему : «Чи можуть 

бути права без обов’язків », який  мав  

сформувати в старшокласників чітке 

уявлення про права , обов’язки та  юридичну 

відповідальність, що виникає  при реалізації свої законних прав та інтересів у 

державі.  

03 лютого 2017 року для учнів 5 класу Сновської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню на тему: ―Пізнай 

свої права та обов’язки». Мета заходу - сформувати 

цілісне розуміння правового захисту громадян, 

роз’яснення учням про їх прав та обов'язків. Ознайомити 

з національною та міжнародною законодавчою базою, 

що гарантують права та свободи людини: Конституцією України, Декларацією прав 

дитини, Конвенцією про права дитини, розглянути приклади реалізації прав та 

виконання обов’язків у повсякденному житті. Під час проведення уроку було 

зосереджено увагу учнів, на тому що вони мають не лише права, а і обов’язки. Діти 
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мали змогу самостійно визначали свої права, та обов’язки які виникають з набутих 

прав.  

10 лютого 2017 року для студентів Сновського 

вищого професійного училища лісового господарства 

заступником начальника Сновького бюро правової 

допомоги проведено профілактичну бесіду на тему 

«Кримінальна та адміністративна відповідальність 

неповнолітніх». Особливу увагу було зосереджено на 

правах потерпілого, обвинуваченого та свідка в кримінальному проваджені. 

З метою запобігання безробіттю в Коропському районному центрі зайнятості 

проведено інформування безробітних з питань легального працевлаштування в 

рамках семінарів для безробітних на тему «Легальна зайнятість» (06.01.2017), 

(23.02.2017), (31.03.2017).  

З метою запобігання безробіттю в Сновському районному центрі зайнятості 

проведено інформування  безробітних з питань легального працевлаштування в 

рамках  семінарів  для безробітних на тему «Легальна зайнятість» (22.02.2017) 

З метою запобігання безробіттю в 

Сосницькому районному центрі зайнятості 

працівниками відділу «Сосницьке бюро правової 

допомоги» для осіб, які перебувають на обліку 

центрі зайнятості проведено ряд семінарів  на 

тему: «Легальна зайнятість» (17.01.2017, 

08.02.2017 та 15.03.2017).  

08 лютого 2017 року прийнято участь у 

засідання круглого столу при Сосницькому 

районному центрі зайнятості, темою 

обговорення постало питання «Зміни 

законодавства з питань зайнятості, праці та 

відповідальності роботодавців за використання 

нелегальної праці. Актуальні зміни щодо розширення кола осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу».  
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13 січня 2017 року підвищенню рівня 

правової інформованості громадян і 

трудових колективів з питань реалізації та 

захисту їхніх прав та свобод, а також 

розширенн

я 

можливостей отримання безоплатної правової 

допомоги проведена зустріч у Корюківському 

територіальному центрі соціального 

обслуговування. 

На виконання Меморандуму про співпрацю з Корюківським районним 

центром зайнятості 01 лютого 2017 року проведено тематичний семінар на тему « 

Заповіт та договір дарування як способи розпорядження майном». 

02 лютого 2017 року проведено робочу зустріч з працівниками Новгород-

Сіверського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, під час 

якої висвітлено практичні аспекти надання безоплатної правової допомоги та 

досягнуто домовленість щодо подальшої співпраці. 

9 лютого 2017 року  з метою 

налагодження співпраці з питань правової 

поінформованості громадян пенсійного віку у 

приміщенні Семенівського відділення 

Пенсійного Фонду України  було проведено 

консультаційний пункт для відвідувачів, з 

метою  тлумачення норм пенсійного законодавства. 

14 березня 2017 року проведено інформаційний захід для працівників 

Новгород-Сіверського об’єднаного управління Пенсійного фонду України під час 

якого висвітлено правові аспекти надання безоплатної правової допомоги та 

обговорено напрямки подальшої співпраці. 

27 березня 2017 року на інформаційній 

зустрічі з правових питань з головами первинних 
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профспілкових організацій закладів освіти Новгород-Сіверського району 

проінформовано про повноваження виборного органу первинної профспілкової 

організації, визначені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», у сфері захисту прав працівників та порядок надання згоди на 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.  

9 лютого 2017 року - прийнята участь у 

проведенні на базі Новгород-Сіверського 

районного центру зайнятості семінару «Жінка на 

ринку праці», під час якого фахівцем бюро 

розкрито питання щодо законодавчих гарантій 

трудових прав жінок.  

07 лютого 2017 р. на виконання 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

запобігання дискримінації проведено 

інформаційно-роз’яснювальний захід з 

працівниками відділу персоніфікованого обліку 

пільгових категорій населення та сектору у 

справах інвалідів управління соціального захисту населення Коропської 

райдержадміністрації. Під час зустрічі обговорені питання запобігання 

дискримінації вимушених переселенців та донесено інформацію про порядок 

доступу до безоплатної вторинної правової допомоги внутрішньо переміщених 

осіб та осіб, які звертаються із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо 

переміщених осіб.  

05 січня 2017 року в рамках підписаного 

меморандуму про співпрацю заступник 

начальника Семенівського бюро  взяла участь у 

звітній конференції Семенівської  районної спілки  

ветеранів Афганістану, де  проінформувала членів 

спілки про наявні в Україні пільги  для громадян 

із зазначеним статусом. 
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З метою налагодження співпраці та проведення  

інформаційно-роз’яснювальної роботи та в рамках підняття 

рівня правової обізнаності відбулися робочі зустрічі: зі 

слідчим Корюківського відділення поліції Головного 

Управління Національної поліції в Чернігівській області 

Сергієм Бахиром (06 січня 2017 року), із заступником 

голови Громадської організації «Корюківська спілка воїнів – 

учасників АТО» Олександром Іваненко (20 січня 2017 р.), з 

завідувачем Корюківського районного 

сектору управління Державної міграційної 

служби в Чернігівській області Олесею 

Стельмах (15 березня 2017 року), 

представником  Громадської організації 

«Корюківська спілка воїнів – учасників АТО» 

Олександром Іваненко (29 березня 2017 р.). 

З метою проведення інформаційно- 

роз’яснювальних та комунікативних 

заходів для ветеранів війни та праці, 

учасників АТО, учасників бойових дій 

відділом «Коропське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч з 

головою Коропської районної 

ветеранської організації війни та праці Миколою Заболотним (08.02.2017), 

прийнято участь у засіданні «круглого столу» з воїнами-інтернаціоналістами та 

членами ветеранських організацій району (15.02.2017), проведено зустріч з 

ветеранським активом району Коропського району (24.02.2017), членами 

громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції 

Коропщини» (01.03.2017) року.  
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15.02.2017 року відділом «Новгород-Сіверське 

бюро правової допомоги» під час проведення 

засідання за "круглим столом" керівництва органів 

виконавчої влади Новгород-Сіверського району, 

органів місцевого самоврядування, соціальних служб 

за участю активістів районної організації УСВА 

(воїнів-інтернаціоналістів) зустрілися з учасниками бойових дій на території інших 

держав. Під час зустрічі проінформували про 

право на безоплатну вторинну правову допомогу 

та порядок його реалізації.  

22.02.2017 року відділом «Новгород-

Сіверське бюро правової допомоги» року – 

проведено інформаційний захід для учасників 

АТО, які мають статус учасника бойових дій та перебувають на обліку в Новгород-

Сіверському районному центрі зайнятості. Під час заходу присутні проінформовані 

про соціальні гарантії , передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» та порядок їх захисту 

З метою проведення інформаційно-

роз’яснювальних  та комунікативних заходів для 

ветеранів війни та праці 20 березня 2017 року 

відбулася робоча зустріч з головою Сновської 

районної організації ветеранів України Людмилою 

Кравець.  

Проведені інформаційно-роз’яснювальні заходи в комунальній установі 

Коропської районної ради «Трудовий архів 

Коропського району» (12.01.2017), Центрі 

надання адміністративних послуг 

Коропської райдержадміністрації 

(10.03.2017), в Коропському відділенні 

Сосницького об’єднаного управління 
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Пенсійного фонду України в Чернігівській 

області (21.03.2017), Коропській районній 

організації Товариства Червоного Хреста України 

(30.03.2017). 

З метою налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування 

відділом «Новгород-Сіверське бюро правової допомоги» проведені робочі зустрічі з 

Троїцьким сільським головою (23.01.2017), Команським сільським головою 

(02.02.2017), Дігтярівським сільським головою (10.03.2017). 

З метою налагодження співпраці та проведення  

інформаційно-роз’яснювальної роботи та в рамках 

підняття рівня правової обізнаності відбулися 

робочі зустрічі: із заступником начальника – 

начальник слідчого відділення Сосницького 

відділення поліції Головного Управління 

Національної поліції в Чернігівській області (28 лютого 2017 року) із завідуючим 

юридичного сектору та по роботі зі зверненнями громадян Сосницької районної 

державної адміністрації  (7 березня 2017 року). 

13 лютого 2017 року відбулася робоча зустріч з нотаріусом Сосницької 

районної державної нотаріальної контори та трудовим колективом. 

Також 13 лютого 2017 року  задля висвітлення наявних прав  громадян, що 

мають статус постраждалих чорнобильців   працівниця Семенівського бюро взяла 

участь  в установчих зборах  спілки Чорнобильців та відповіла присутнім на всі 

хвилюючі питання. 

01 березня 2017  року з метою поширення інформації про Семенівське бюро 

на базі  Центру соціальних служб  було проведено робочу зустріч із соціальними 

працівниками основним завданням якої було роз’яснення принципу роботи 

системи органів безоплатної допомоги,  поширення інформації про бюро  та пере 

направлення до працівників  бюро громадян, які потребують правової допомоги. 
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07 лютого 2017 року з метою проведення 

право просвітнього заходу  та підняття 

правової обізнаності молоді Корюківського 

району на базі Корюківської центральної 

районної бібліотеки відбулася інформаційно-

пізнавальна година на тему «Юридична 

відповідальність неповнолітніх». 

21 березня 2017 року  виходячи з потреб виховання у підлітків чіткої 

громадянської позиції в суспільстві була проведена  право виховна бесіда, що 

розкривала  функції і завдання  правоохоронних органів  Семенівського району. 

02 березня 2017 року на базі 

Семенівського бюро правової 

допомоги  заступником начальника 

бюро проведено семінарське заняття   

спільно із завідувачем державної 

нотаріальної контори  для 

представників органів місцевого 

самоврядування та державних установ обговорили зміни до чинного 

законодавства, задля  якісного використання діючих норм право з питань 

виконання функцій держави. 

Проведені інформаційно-роз’яснювальні 

заходи, а саме робочі зустрічі з фахівцями Центру 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

(20.01.2017р.), 

начальником 

Сновського відділу державної виконавчої 

служби (08.02.2017)  начальником Сновського 

відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану  (09.03.2017 р.). 
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З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні безоплатної 

правової допомоги та надання методичних рекомендацій фахівцями Сосницького 

бюро проводяться робочі зустрічі: 23 січня 2017 року з головою та секретарем 

Матвіївської сільської ради; 22 лютого 2017 року з головою та секретарем 

Волинківської сільської ради; 24 березня 2017 року з головою Шаболтасівської 

сільської ради. 

В рамках співпраці з органами місцевого самоврядування рішенням Новгород-

Сіверської районної ради від 24 березня 2017 року № 199 затверджено програму з 

правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Новгород-

Сіверського району на 2017 – 2019 роки, метою якої є здійснення комплексу заходів 

правового, організаційного, економічного характеру, спрямованих на забезпечення 

доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне 

право і потребують такої допомоги, а також підвищення загального рівня правової 

культури та вдосконалення системи правової освіти населення 

З метою проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань, працівником відділу 

«Новгород-Сіверське бюро правової допомоги» 7 лютого 2017 року прийнята 

участь у загальних зборах громадян за місцем проживання, що проводилися у 

селах Комань та Дробишів Команської сільської ради Новгород-Сіверського 

району, де проінформормовано про основні аспекти реалізації права на безоплатну 

правову допомогу. 

21 лютого 2017 року з метою 

розширення правової спроможності 

територіальних громад на базі відділу 

«Коропське бюро правової допомоги» 

проведено семінар на тему «Новели 

законодавства у сфері надання 

безоплатної правової допомоги» для 

представників органів державних установ, 

місцевого самоврядування та громадських 
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організацій Коропського району.  

З метою вивчення потреб територіальних 

громад в отриманні безоплатної правової 

допомоги та надання методичних 

рекомендацій фахівцями Корюківського бюро 

проводяться робочі зустрічі: 17 січня 2017 

року з секретарем Наумівської сільської ради; 

24 лютого 2017 року з в. о. старости с. 

Рементарівки Корюківської об’єднаної територіальної громади.   

27 лютого 2017 року на нараді працівників закладів культури Новгород-

Сіверського району в рамках щорічної обласної інформаційно-просвітницької акції 

«Жінки знайте свої права» працівниками відділу «Новгород-Сіверське бюро 

правової допомоги» проведено інформування щодо прав жінок  

02 березня 2017 року у рамках проведення інформаційно-просвітницької акції 

«Жінки, знайте свої права» проведено семінар щодо визначення основних аспектів 

гендерної політики в районі. У заході, 

який проходив на базі Коропської 

центральної районної бібліотеки взяли 

участь в. о. голови райдержадміністрації 

Валентина Саволєй, працівники 

бібліотечної системи та студенти 

Університету третього віку, що діє при 

Коропському територіальному центрі соціального обслуговування.  

07 березня 2017 року з метою сприяння підвищенню рівня правової 

інформованості  жінок з питань реалізації та захисту їхніх прав та свобод, а також 

розширення можливостей отримання безоплатної правової допомоги  взято участь 

у засіданні  жіночого активу при Семенівській районній центральній бібліотеці 
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21 березня 2017 року до Міжнародного 

дня захисту прав жінок на базі Корюківської 

районної державної адміністрації проведено 

акцію «Жінки, знайте свої права».  

Вживалися заходи щодо розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги шляхом забезпечення роботи дистанційних та мобільних 

консультаційних пунктів. 

У звітному періоді Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є 

відокремленими структурними підрозділами було організовано роботу 

дистанційних та мобільних консультаційних пунктів. 

Так, 18 січня 2017 року в смт. Березна, 24 січня 2017 року у приміщенні 

Волосківської сільської ради, 7 лютого 2017 року у Менському районному центрі 

зайнятості, 8 лютого 2017 року у с. Покровське, 16 

березня 2017 року в управлінні соціального 

захисту населення Менської райдержадміністрації 

працювали виїзні мобільні консультаційні пункти, 

у яких відбувався прийом та консультування 

громадян району та надавались методичні 

рекомендації «Про надання безоплатної вторинної правової допомоги». 

Відділом «Новгород-Сіверське бюро правової допомоги» організовано роботу 

мобільних консультаційних пункті в селах Троїцьке (23.01.2017), Дігтярівка 

(10.03.2017) Новгород-Сіверського району. Також 

мобільний консультаційний пункт працював 20 

лютого 2017 року на базі Новгород-Сіверського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду, 21 

березня 2017 року - у Новгород-Сіверській 

центральній районній лікарні ім. І.В. Буяльського. 

Кожний третій четвер місяця організовувалась 

робота дистанційного консультаційного пункту на 

базі Новгород-Сіверського об’єднаного міського 

військового комісаріату.  
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9 лютого 2017 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги осіб похилого віку з обмеженими фізичними можливостями забезпечено 

доступ до безоплатної вторинної правової допомоги мешканці м. Новгород-

Сіверський за місцем її проживання.  

Надання доступу до безоплатної правової допомоги для інвалідів, людей 

похилого віку, людей з особливими потребами, ветеранів війни, дітей-сиріт, дітей, 

що позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб, а також 

для осіб, які проживають у віддалених населених пунктах, відділом «Сосницьке 

бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги було забезпечено шляхом проведення роботи виїзних 

консультативних пунктів. 

Так, консультування громадян на виїзді 

Сосницькому районі здійснювалось: Матвіївська 

громада – 23.01.2017 р., Волинка – 22.02.2017 р., та 

Шаболтасівська громада – 24.03.2017 р.  

31.01.2017 року забезпечено роботу мобільного 

консультативного пункту на базі районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Для жителів Коропського району виїзні 

консультативні пункти працювали в с. Городище 

Коропської об’єднаної територіальної громади – 

27.01.2017 р., в с. Риботин Коропської об’єднаної 

територіальної громади – 16.0.32017 р., р. та в 

Коропському районному секторі УДМС України в Чернігівській області - 

23.03.2017 р. 

У приміщенні Коропського районного центру зайнятості забезпечено роботу 

дистанційного консультаційного пункту (06.01.2017), (23.02.2017). (17.03.2017) 

року.  
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23 січня.2017 року для жителів 

Семенівського району Іванівської 

територіальної громади відбулось  виїзне 

консультування громадян 

15 березня 2017  року з метою 

інформування мешканців Семенівщини та забезпечення розширених можливостей 

отримати безоплатні правові консультації, та ще 

більш ширшої інформованості про порядок 

діяльності працівників бюро   у приміщенні  

Поштового  відділення Семенівщини  проведено 

мобільне консультування відвідувачів. 

Для жителів Сновського району виїзні консультативні пункти працювали  в с. 

Іванівка Сновської об’єднаної територіальної громади – 26.01.2017 р., в с. Суничне 

Сновської об’єднаної територіальної громади – 

15.02.2017 р., в  Управлінні соціального 

захисту населення Щорської (Сновської) 

районної державної адміністрації – 21.02.2017 

року та  Сновській ЗОШ І-ІІ ст.. – інтернат 

Чернігівської обласної ради 24.03.2017 р. 

Протягом I кварталу в друкованих, інтернет-виданнях, на телебаченні та 

радіо Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було розміщено 65 інформаційних 

матеріалів. Деякі з них наведені нижче: 

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=224412&tp=0  

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=230415&tp=0 

http://koropska.gromada.org.ua/news/17-27-56-15-02-2017/ 

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=233620&tp=0 

https://www.youtube.com/watch?v=msPkCjqfVvw 

http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=4901&tp=2&offset=3 

http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=4901&tp=2&offset=1 

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=230415&tp=0
http://koropska.gromada.org.ua/news/17-27-56-15-02-2017/
http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=233620&tp=0
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http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=233801&tp=0 

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=612&tp=2&offset=7# 

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=224641&tp=0 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=11552&tp=2&offset=2 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=11552&tp=2&offset=5 

http://pfucn.gov.ua/content/mobilnyy-konsultaciynyy-punkt-pracyuye-dlya-

siveryan.html 

http://pfucn.gov.ua/content/u-novgorod-siverskomu-nadayut-pravovu-

dopomogu.html 

https://sosnrr.gov.ua/news/item/1638-nezakhishchenikh-suspilnikh-grup-otrimuyut-

dostup-do-bpd-preziden 

http://pfucn.gov.ua/content/na-poryadku-dennomu-legalizaciya-zarobitnoyi-

platy.html-0 

http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=235275&tp=0 

https://novsstbowordpress.wordpress.com/2017/03/23/%D0%B4%D0%BE-

%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-

%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%D1%96%D0%B2/ 

http://sosnitsa-rada.gov.ua/bilshe-nezahishhenih-suspilnih-grup-otrimuyut-dostup-

do-bpd-prezident-pidpisav-zakon-yakiy-vnosit-zmini-do-zu-pro-bezoplatnu-

pravovu-dopomogu/ 

http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=226054&tp=0 

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=224327&tp= 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=224470&tp=0 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=230677&tp=0 

http://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/news/319750/ 

http://shrr.gov.ua/news/item/760-bilshe-nezakhishchenikh-suspilnikh-grup-

otrimuyut-dostup-do-bezop 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php 

http://promingazeta.blogspot.com/2017/02/blog-post.html  

http://promingazeta.blogspot.com/2017/02/blog-post_82.html 

http://pfucn.gov.ua/content/mobilnyy-konsultaciynyy-punkt-pracyuye-dlya-siveryan.html
http://pfucn.gov.ua/content/mobilnyy-konsultaciynyy-punkt-pracyuye-dlya-siveryan.html
https://sosnrr.gov.ua/news/item/1638-nezakhishchenikh-suspilnikh-grup-otrimuyut-dostup-do-bpd-preziden
https://sosnrr.gov.ua/news/item/1638-nezakhishchenikh-suspilnikh-grup-otrimuyut-dostup-do-bpd-preziden
http://pfucn.gov.ua/content/na-poryadku-dennomu-legalizaciya-zarobitnoyi-platy.html-0
http://pfucn.gov.ua/content/na-poryadku-dennomu-legalizaciya-zarobitnoyi-platy.html-0
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=235275&tp=0
https://novsstbowordpress.wordpress.com/2017/03/23/%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/
https://novsstbowordpress.wordpress.com/2017/03/23/%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/
https://novsstbowordpress.wordpress.com/2017/03/23/%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/
https://novsstbowordpress.wordpress.com/2017/03/23/%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/bilshe-nezahishhenih-suspilnih-grup-otrimuyut-dostup-do-bpd-prezident-pidpisav-zakon-yakiy-vnosit-zmini-do-zu-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomogu/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/bilshe-nezahishhenih-suspilnih-grup-otrimuyut-dostup-do-bpd-prezident-pidpisav-zakon-yakiy-vnosit-zmini-do-zu-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomogu/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/bilshe-nezahishhenih-suspilnih-grup-otrimuyut-dostup-do-bpd-prezident-pidpisav-zakon-yakiy-vnosit-zmini-do-zu-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomogu/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=226054&tp=0
http://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/news/319750/
http://shrr.gov.ua/news/item/760-bilshe-nezakhishchenikh-suspilnikh-grup-otrimuyut-dostup-do-bezop
http://shrr.gov.ua/news/item/760-bilshe-nezakhishchenikh-suspilnikh-grup-otrimuyut-dostup-do-bezop
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php
http://promingazeta.blogspot.com/2017/02/blog-post.html
http://promingazeta.blogspot.com/2017/02/blog-post_82.html
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http://promingazeta.blogspot.com/2017/03/blog-post_9.html#more  

Виступи на телебаченні в ефірі філії публічного 

 акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" 

"Новгород-Сіверська регіональна дирекція "Сіверська" 

10.01.2017 - Інформаційна програма "Сьогодні" : виступ щодо розширення 

кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу 

14.01.2017 - Інформаційна програма "Підсумки тижня": виступ щодо 

розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу 

14.03.2017 - Виступ в інформаційній програмі "Сьогодні" на тему "Права 

споживачів" 

Виступи на радіо в ефірі філії публічного 

 акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" 

"Новгород-Сіверська регіональна дирекція "Сіверська" 

12.01.2017 - Виступ щодо розширення кола осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу 

15.03.2017 – Виступ щодо прав споживачів 

Виступи на радіо в ефірі КП "РО Короп ФМ" 

17.03.2017, 19.03.2017 -  Інтерв’ю щодо реєстрації народження дитини з 

одночасною реєстрацією 

місця проживання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://promingazeta.blogspot.com/2017/03/blog-post_9.html#more
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 

спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

З метою створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД та у відповідності до плану на 1 квартал 2017 року, працівниками 

Менського МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
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структурними підрозділами, вноситься суттєвий вклад в розвиток довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» (далі 

«WikiLegalAid»). 

Так, протягом I-го кварталу було складено та розміщено наступні  правові 

консультації у «WikiLegalAid»: 

 «Особливості укладення договорів банківського вкладу (в тому числі 

відшкодування коштів за вкладом  у випадку ліквідації банків)» - автор 

Драгун Р.Г. 

 «Порядок і черговість відшкодування коштів за вкладами Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб» - автор Сенченко Д.М. 

 «Порядок видачі посвідчення учасника бойових дій» - автор Римар А.В. 

 «Організація проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними» - 

автор Литвиненко І.С. 

 «Виділення земельної ділянки учаснику антитерористичної операцій» - 

автор Левченко Є.І. 

На даний час відбувається підтримка вищевказаних правових консультацій в 

актуальному стані та приведення їх у відповідність до чинного законодавства 

 

 

 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

У відповідність до локального плану Менського МЦ здійснюються необхідні 

заходи відповідно до Порядку оперативного планування та моніторингу діяльності 

центру та відділів бюро. 

9 лютого 2017 року у Менському місцевому центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувся семінар на тему:«Проблемні питання, що 

виникають в роботі місцевих центрів, та шляхи їх вирішення», на якому були 

http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%258
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%258
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B1%D0%25B
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B1%D0%25B
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B0%D0%25B
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присутні працівники Менського та Чернігівського місцевих центрів з надання 

БВПД. 

Захід проводився на виконання річного плану діяльності Регіонального центру 

з надання БВПД у Чернігівській області на 2017 рік і мав на меті покращення 

якості надання правових послуг центрами та підвищення кваліфікації працівників. 

Під час семінару обговорювалися питання, що виникають при визначенні 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та опрацюванні 

звернень клієнтів; здійснення моніторингу виконання адвокатами, що залучаються 

до надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов’язань, визначених у 

контракті про надання такої допомоги, прийняття та перевірка поданих адвокатами 

актів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також обговорювались 

результати роботи виїзних консультативних пунктів, взаємодії місцевих центрів з 

партнерами (органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, засобами масової інформації), інформаційного 

супроводження роботи центрів, статистика. 

25 січня 2017 року на базі Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулася робоча нарада для керівників (заступників) 

бюро правової допомоги Менського МЦ. 
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На заході обговорені останні зміни в законодавстві та проблемні питання 

щодо подачі звітності. Працівниками відділів Менського МЦ підведено підсумки 

роботи Бюро за перший місяць 2017 року. Також наголошено на професійному 

контакті з адвокатами, що співпрацюють з місцевим центром, задля уникнення 

конфліктних ситуацій.  

1 березня у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Чернігівській області відбулася нарада з працівниками РЦ, головними 

бухгалтерами та відповідальними за прийом актів МЦ. 

 

Присутні обговорили питання щодо оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатам, що надають безоплатну вторинну правову допомогу у зв’язку з 

процесом децентралізації. Під час наради присутні акцентували увагу на 
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правильності заповнення відповідних розрахунків, що подаються для оплати 

послуг до центрів за виконання доручень. 

Для головних бухгалтерів стало важливим обговорення складання актів, 

оплати праці працівників, ведення бухгалтерського обліку, складання плану 

державних закупівель та їх проведення та інше. 

23 березня з метою підвищення кваліфікації та розвитку професійних навиків 

начальник відділу представництва Менського МЦ  та спеціалісти бюро правової 

допомоги відвідали внутрішнє навчання щодо основних аспектів цивільного 

процесу, яке  відбулося у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській області на виконання Річного регіонального 

плану на 2017 рік. 

 

28 березня начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Менського місцевого центру 

Ярослава Андрійченко брала участь у дводенному семінарі на тему: «Публічні 

закупівлі» організований ТОВ «Агентство «Консалт» щодо організації електронних 

торгів у системі «Prozorro». 
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[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  

exofficio до моделі офісів громадського захисту у 

кримінальних провадженнях. 

 

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної 

системи забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій. 

На виконання плану з розбудови комплексної інформаційно-аналітичної 

системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій у Менському МЦ та 

відділах бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було впроваджено програму автоматичної системи обліку робочого 

часу та оцінки ефективності роботи працівників за комп'ютером 

Yaware.Timetracker. 

Даний програмний продукт надає повну картину робочого дня і дозволяє 

зміцнити дисципліну, оптимізувати роботу співробітників і ефективно управляти 

компанією з мінімальними зусиллями. 

Щоденно працівниками Менського МЦ та відділів бюро правової допомоги 

реєстрація звернень клієнтів здійснюється за допомоги он-лайн системи КІАС. 

Забезпечено збір, аналіз та узагальнення статистичних даних Менського МЦ 

та відділів бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами про надання БВПД з питань, що належать до компетенції 

В звітному періоді працівники Менського МЦ та бюро правової допомоги 

залучали партнерів до поширення інформації про безоплатну правову допомогу, 

здійснювали наповнення бази довідкової контактної інформації про  організації, 

установи, партнерських організацій. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 січня по 31 березня 2017 року (I квартал) Менським МЦ та 

відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 854 звернень клієнтів, 697 особам було надано 

правову консультацію, 157 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 185 148 37 

2 Відділ «Коропське бюро правової 

допомоги» 154 113 41 

3 Відділ «Корюківське бюро 

правової допомоги» 100 85 15 

4 Відділ «Новгород-Сіверське бюро 

правової допомоги» 136 118 18 

5 Відділ «Семенівське бюро 

правової допомоги» 101 83 18 

6 
Відділ «Сновське бюро правової 

допомоги» 
103 90 13 

7 
Відділ «Сосницьке бюро правової 

допомоги» 
75 60 15 

 Разом по МЦ 854 697 157 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 153 

рішень про надання БВПД та надано 137 доручень адвокатам, та 16 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). Відмов у наданні БВПД за звітний період не було. 

У I кварталі 2017 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

спадкового 153 (_18_%), соціального забезпечення 127 (_15_%), сімейного 113 

(_13_%), іншого цивільного 98 (_12_%) права, житлового 85 (_10_%), договірного 

67 (_8_%), земельного 63 (_7_%), трудового 58 (_7_%), адміністративного 28 

(_3_%), з інших питань 28 (_3_%), з питань виконання судових рішень 26 (_3_%), 

та з медичних питань 8 (_1_%).  

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у I кварталі 2017 року 

за категорією питань. 
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Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 спадкове 153 

2 соціальне забезпечення 127 

3 сімейне 113 

4 інше цивільне 98 

5 житлове 85 

6 договірне 67 

7 земельне 63 

8 трудове 58 

9 адміністративне 28 

10 інше 28 

11 виконання судових рішень 26 

12 медичне 8 

13 неправове питання 0 

Разом 854 

18%

15%

13%
12%

10%

8%

7%

7%
3% 3% 3% 1%

Кількість опрацьованих звернень

спадкове

соціальне забезпечення

сімейне

інше цивільне

житлове

договірне

земельне

трудове

адміністративне

інше

виконання судових рішень

медичне



 

28 

Діаграма 3. Кругова діаграма по розподілу за статтю 

 

Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за статтю. 

№ 

з/п 
Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 415 

2 Чоловіки 265 

Разом  680 

Діаграма 4. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за віком 

 
 

Таблиця 4. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за віком 

№ 

з/п 
Вікова категорія Кількість клієнтів 

1 до 18 років 5 

2 від 18 до 35 років включно 131 

3 від 35 до 60 років включно 378 

4 понад 60 166 

Разом  680 

61%

39%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги  за статтю

Жінки

Чоловіки

1%

19%
56%

24%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги за віком

до 18 років

від 18 до 35 років включно

від 35 до 60 років включно

понад  60
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у I кварталі 2017 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 97 (_63_%), ветеранам 

війни 23 (_15_%), інвалідам 21 (_14_%), особам, які мають статус 

свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях 6 (_4_%), внутрішньо-

переміщеним особам 3 (_2_%), особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною 3 (_2_%). 

Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів, яким надано БВПД, 

за категоріями осіб  

 

Таблиця 5. Кількість опрацьованих звернень клієнтів за категоріями осіб. 

№ 

з/п 
Категорії осіб Кількість опрацьованих звернень 

1 
особи, середньомісячний сукупний дохід їхньої 

сім'ї нижчий суми двох розмірів прожиткового 

мінімуму 

97 

2 
ветерани війни 

23 

3 
інваліди 

21 

4 особи, які мають статус свідків/потерпілих у 

кримінальних провадженнях 
6 

5 
внутрішньо переміщені особи 

3 

6 особи, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною 
3 

Разом  153 

63%

15%

14%

4%
2%

2%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД
малозабезпечені особи

ветерани війни

інваліди

особи, які мають статус 
свідків/потерпілих у кримінальних 
провадженнях
внутрішньо переміщені особи
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Крім цього, Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є 

відокремленими структурними підрозділами у I квартал 2017 року було: 

 здійснено 32 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 3 

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 95 осіб, в тому числі 79 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 16 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 25 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 34 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 82 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 65 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського 

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційни

х матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

в тому числі: 
32/79 3/16 25 82 2 65 

2 Відділ 

«Коропське 

бюро 

правової 

допомоги» 

6/17 0/0 3 17 2 9 

3 Відділ 

«Корюківськ

е бюро 

правової 

допомоги» 

3/3 0/0 2 10 0 10 

4 Відділ 

«Новгород-

Сіверське 

бюро 

правової 
допомоги» 

5/15 1/1 3 12 0 15 

5 
Відділ 

«Семенівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

6/17 0/0 4 15 0 10 

6 
Відділ 

«Сновське 

бюро 

правової 

допомоги» 

4/9 0/0 2 12 0 7 

7 
Відділ 

«Сосницьке 

бюро 

правової 
допомоги» 

4/6 1/4 3 16 0 9 

 


