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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: 

3 січня 2019 року  відбулась робоча з інспектором Менського районного 

сектору філії  Державної установи «Центр пробації» Ольгою Олійник під час якої 

розроблено графік роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної первинної 

правової допомоги на перший квартал 2019 року, обговорено шляхи співпраці у 

підвищенні правової грамотності населення, можливості проведення спільних право 

просвітних заходів. 

 

03 січня 2019  року надано роз’яснення 

сім’ї переселенців з Луганської області у 

вирішенні питання як відповідно до Закону 

України ―Про охорону дитинства‖ та 

постанови Уряду ―Про затвердження 

Порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів‖ від 5 квітня 2017 року 

№ 268 отримати статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 
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04 січня 2019 року проведено робочу зустріч з 

заступником начальника установи з соціально-

виховної та психологічної роботи Державної 

установи "Менська виправна колонія (№91)", 

майором внутрішньої служби  Сергієм Буром. 

 

08 січня 2019 року проведено   робочу зустріч з 

працівниками        Новгород-Сіверського районного 

сектору філії державної установи  «Центр пробації» 

в Чернігівській області, у ході якої  обговорено 

напрямки подальшої співпраці  щодо надання 

безоплатної правової допомоги суб’єктам пробації.  

 

                                                  

08 лютого 2019 року зустрілись за круглим 

столом з начальником сектору превенції 

Коропського  відділення поліції Бахмацького 

відділу поліції  Головного управління Національної 

поліції  у Чернігівській області Валентином 

Висоцьким, з начальником Коропського районного 

відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській 

області Віктором Міненко та з начальником 

Коропського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Чернігівській області 

Світланою Вандоляк. 

 

08 січня 2019 року проведена робоча 

зустріч з представниками  слідчого відділу 

Новгород-Сіверського відділу поліції  Головного 

управління національної поліції України в 

Чернігівській області, де обговорено права 

потерпілого у кримінальному провадженні та 

забезпечення  доступу потерпілих до безоплатної 

вторинної правової допомоги .   

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2253999491509788/?type=3&eid=ARCVwzzleOEsoUkq_qnJtT1-JuVmbBwk7e_t8b334hmoWdeGD0a2xpnRTRw24H736ewnpzPG_iIg0P_A&__xts__[0]=68.ARBHBHcO_W9Rr81MccU-zzToymjJvDL8VnyV6f_48lmwPMkHA7m6v23TDRRP2S3LZyav3Rhl48Y7LS66gq2dFk0QM2QP20SgJezDdVaZGIZv7LEXtioqbV_dBXb03b9rgMUTYDT1xBDOdTIN_JCZq-wlLReX_QUGwDr-ZJ6OSpT_PQROmZ6OZYbkgxbE1ml7-ucpu9PaAL1dmIeBeR-YUPojwxOkWkFSeCKhk5JtEDXoEc6LtbSKr0NdhHAFRJQlUT5T5RE5YOJH5FZZORoxaQL22Ec4uJkr2ItkksfsnOxKRYgVsueZXSfE3MvIwZJ1VULVNFo4U7cARepnpash64XZyIul&__tn__=EHH-R
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10 січня 2019 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект «Я маю право!» проведено робочу зустріч з представниками Семенівського 

районного відділу державної виконавчої служби Романом Міц, Семенівського 

районного відділу реєстрації актів цивільного стану Світланою Савченко та 

Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного 

управління національної поліції у Чернігівській області Ігорем Перекутою. 

 

 

11 січня 2019 року в межах реалізації всеукраїнського правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» за участю начальника Сновського бюро правової допомоги 

Ірини Литвиненко відбулось засідання за круглим столом ветеранів, членів 

Сновської районної організації Ветеранів України.   

 

  15 січня 2019 року проведено інформаційну зустріч із трудовим колективом 

Новгород-Сіверської міської бібліотеки, в ході якої висвітлено   актуальні 

нововведення в чинному законодавстві та  визначені  напрямки  подальшої співпраці 

щодо інформування населення про доступ до безоплатної правової допомоги з 

метою захисту прав та інтересів. 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2255697221340015/?type=3&eid=ARA4l7Ax9YuTzBYKg3vcs8zOvJSq8tQRAQgJvSXbrTqNymYS4QSNRuVVLg03T_d39o26OKLls0TyxqxA&__xts__[0]=68.ARDDLwHZk6xbv5y5HQ9bFDay2Hsysw0oaTs3RlKRLdf2_M8C7QvFejDURFXnRhmkueftMUQdRLAuMm_vFfluIxAgdFJoZ0PM4hUjJW5MZVeppqmg84ClUj9cMck9XzvVfsPWFYg-FXkXsluSIFAAQqmWrIOr25Sof2VGkDQzQXbudTzWb4XKTkoEAlduTiiNZ1b4B8AgUeR1XS-iNj1XzSOxOgshI6ZRtYajmbfWmpzG7b0n3bB3SNniIWPUw9Q5aeCfY7W3v7OF-9XXWBQ6SZyrI4xKTxS-vDxtnBo-rg4ulmdybxczpH2hCSLUZaHHO7iWufKSgU3PFy3MhfGPMOkCsny4&__tn__=EHH-R
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15 січня 2019 року з метою планування спільних 

право просвітницьких заходів на перший квартал 2019 року 

та зміцнення співпраці проведено робочу зустріч з 

представниками Корюківського районного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області. 

 

18 січня 2019 року під час  семінару з сільськими 

головами та секретарями сільських рад  Новгород-

Сіверського району висвітлено  практичні аспекти  

реалізації  права на безоплатну правову допомогу. 

 

18 лютого 2019 року проведено робочу зустріч 

з начальником комунальної установи Коропської 

районної ради «Трудовий архів Коропського 

району» Лесею Пелюх. 

 

24 січня 2019 року з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги та 

поширення інформації про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право!» 

проведено робочу зустріч з головним редактором 

Семенівської районної газети «Життя 

Семенівщини» Катериною Дикою. 

 

В третій декаді січня 2019 року в м. Мена з  

метою налагодження співпраці та з метою 

правопросвітництва відбулись  робочі зустрічі з 

начальником відділу державної реєстрації та 

надання адміністративних послуг - державним 

реєстратором райдержадміністрації  та 

начальником відділу загально-організаційної 

роботи та інформаційної діяльності апарату 

райдержадміністрації. 

    

27 січня 2019 року з метою підвищення 

рівня проінформованості громадян щодо 

захисту своїх прав та на виконання  

Меморандуму про співпрацю  між Менським 

місцевим центром  з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та громадською організації «Учасники 

антитерористичної операції  Новгород-Сіверщини»  проведено  інформаційно-

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2263756970534040/2263756880534049/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB9w3zAf1GOsOOhE-tszoWeRzNE_pueLBcJzvnHZksoqN11CxIlkdveTIdq_ZvzThhbkAAO_-iAWOY-&__xts__[0]=68.ARD0VSH_52yf57QxL4hIiMAPgK0BZI2e4bEcWOvFjqClVqxVO_rcQoWpaAaj6w1npi8scZPcuBnvGSjuArEA209DdeBPU6ccIh4oY8p4ePP2_QbIyXNVXrRrhsl_RZiXrai5MY_qY-UmHqlytqZ65J4vSFd5KJ1By8PJ-A7FvCHrp5ITbCF2sDIOELP48UuO9DHmknqUIhdmvniklKpI4l_GNCZ_-14TBVw_xvSSLB7daXCtxyPKH7wOBlITd7nfbBLDlIhowszVN5wUC45VCuKX6GNXDFYcH0CHq6sdqlhZwiPnB9qP0cXQwc3iEG1b0JSnGXt7ScG9heIDvW1zm8xMl_-G
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комунікативну  зустріч з членами громадської організації «Учасники 

антитерористичної операції Новгород-Сіверщини»  

 

30 січня 2019 року прийнято участь в підсумковій нараді керівників Сновської 

районної державної адміністрації, установ та організацій району, щодо основних 

реформ які здійснюються в Україні.  

 

30 січня 2019 року проведено робочу зустріч з 

колективом « Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Сосницької селищної ради. 

 

04 лютого 2019 року   з метою поширення 

інформації про систему безоплатної правової допомоги 

проведено  інформаційно-комунікативну зустріч з медичними 

працівниками структурних підрозділів  комунального 

некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський районний 

Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-

Сіверської районної ради Чернігівської області. 

 

4 лютого 2019 року з метою співпраці і консолідації 

зусиль, спрямованих на сприяння наданню правової 

допомоги та юридичних соціальних послуг в інтересах 

осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, а 

також забезпечення доступу до правової допомоги 

відбулась робоча зустріч з заступником начальника 

Менського районного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області Валентином Дорошенком. 
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05 лютого 2019 року  проведена  інформаційно-

комунікативна  зустріч із трудовим колективом 

Новгород-Сіверської центральної районної 

бібліотеки. Під час заходу  акцентована  увага на 

реалізації  права громадян на отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги . 

 

07 лютого 2019 року депутатів  Новгород-

Сіверської міської ради  проінформовано про   основні 

напрямки  роботи системи безоплатної правової 

допомоги.  

                       

11 лютого 2019 року з метою налагодження  

співпраці, а також забезпечення доступу до правової 

допомоги відбулась робоча зустріч з колективом « 

Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) 

Сосницької селищної ради. 

 

11 лютого 2019 року в межах реалізації інформаційної 

кампанії «Я маю право обирати!» проведено робочу зустріч з 

працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців 

апарату Сновської районної державної адміністрації який 

очолює Віктор Руденок.  

 

13 лютого 2019 року   з  метою налагодження співпраці   

відбулась  робоча зустрічі з працівниками управління 

соціального захисту населення Сосницької 

райдержадміністрації. 

15 лютого 2019 року  прийнято участь у зборах 

членів громадської організації що відбулись з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та 30-ї річниці виведення військ з 

Афганістану. 



9 

 

18 березня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками відділу 

державної реєстрації  актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції У 

Чернігівській області. Під час зустрічі обговорили 

питання досудового врегулювання справ.   

 

22 лютого 2019 року депутатів Новгород-

Сіверської  районної ради  проінформовано про 

функції бюро правової допомоги та практичні 

аспекти реалізації права на безоплатну правову 

допомогу. 

                                 

22 лютого 2019 року проведено інформаційну-

комунікативну зустріч із керівниками закладів  

культури Новгород-Сіверського  щодо механізму  

реалізації права громадян на отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги.   

                                            

06 березня 2019 року з метою поширення інформації про 

надання безоплатної правової допомоги проведено робочу 

зустріч з виконуючим обов’язки голови Коропської районної 

державної адміністрації Віктором Кузубом. 

 

12 березня 2019 року метою правопросвітництва та 

розширення доступу до безоплатної правової допомоги, а 

також поширення інформації про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право!» та в межах проведення заходів 

інформаційної кампанії «Я маю право голосувати!» проведено тематичну зустріч з 

працівниками Семенівського районного сектору міграційної служби  

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2279752098934527/2279751808934556/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzv6aqsDYvJ9-HVP_EF86og_yEvCRd20ro-_GIlMbdoKi6FfieQoevpihHsBMqEtQ7f8DpRsvqXTUs&__xts__[0]=68.ARAkxpgXCh8VWIZ_Fl-LaFO4mkQqFHfeXZHE_zHsvFqLJW-H9SXmrXyD_EZkk9b8yWACNmVmaxRn6LUaZQPEyp8JIQacgeAEN8yhJqVbIAanvz-itr5bGdVtgDPNzrAiBO-rktHRCY_cjF2taUuRJwl5H8nRyjuVBsz7is6LV36RftFG1qJTSugIUMhs4881Zb1gcGCb34SCeKiIDH8kEby1UPRyARq2BL-qug5dEXYR3rYEyQjZsOHqLTtXzWmtntDtOjrWAEY9OhZlhcyBbkD7rqctcr3Hgo8hWWugc65s9Rtc5Ta7ypMddJxt6yCWdZVP6UpUIHsA4juQr7BtSmpbHEtA
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15 березня 2019 року проведено робочу зустріч 

з заступником начальника  Управління соціального захисту 

населення Коропської районної державної адміністрації Тамарою 

Белан. 

 

18 березня 2019 року проведено робочу зустріч з  

начальником Коропського відділу обслуговування громадян 

Оленою Жук та начальником Коропського відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсії Інною Седько. 

 

21 березня 2019 року проведено робочу зустріч з 

начальником Корюківського районного відділу державної 

виконавчої служби  Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області Максимом Левченком, 

начальником Корюківського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області Наталією Кугук. 

 

25 березня 2019 року спільно з головним спеціалістом 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Семенівської міської ради Сергієм Воробей для 

надання правової допомоги здійснено виїзд до 

багатодітної родини померлого учасника АТО. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2292862044290199/?type=3&eid=ARC1u7thKmQG4f8b4Fjzay-Wqg_YIsECtjM5ZyxJAFOXL2amGMKEGD9hteaj8fX6Qdj9wK-kJNXmaIX7&__xts__[0]=68.ARCN0P_DsEcug3ZTo2sA2QZlid-A5n0H44LVTPHh_QwcYgXDwApuKCiIyHI5OrHa7qZzPZwwZI44VREhPoGUE89h7BNDpgMD0StMIRoXxb1SmPp-YPPrLqrrUmp-mdu8sBb3OOzHzlPuc4UjtEXJo2-WWssqmbiUayL-HkrR-n9qkHgxy4dpNxxWMUxAd4IiNjJ_6YQ_3i-tGYxbd6PAW6TZUwrhw4VwQ6De-dcW0ZYVvUJD84wvfEBkJHPJJeud7u4O86DIgzY-4-xcLmLSgOW83Rsdmo3exLKR80bcmcahcZ-7TrVOcfZFG3CqLoXO7bmvKGdXvkWGaY9JjqQC-0htmqrF&__tn__=EHH-R
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25 березня 2019 року   проведено робочу зустріч з виконуючим обов’язки 

голови Коропської районної державної адміністрації Віктором Кузубом. 

 

28 березня 2019 року проведено робочу зустріч 

з працівниками Центру соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді Управління освіти, молоді і спорту 

Сновської міської ради з метою  налагодження 

співпраці та узгодження дій щодо негайного 

реагування та вжиття заходів в разі виявлення фактів 

насилля в сім’ї.  

 

 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб 

похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 

 

14 січня 2019 року, здійснено виїзний прийом та консультування за місцем 

проживання громадянина з особливими потребами. 

 

20 лютого 2019 року проведено  інформаційно-комунікативну зустріч з 

трудовим колективом  територіального центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) Новгород-Сіверської міської ради в ході якої 

проінформовано про   правові послуги які включають безоплатна первинна та 

вторинна правова допомога, суб’єктів права на  них, порядок подання звернень про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  з метою подальшого поширення 

інформації серед осіб, яких обслуговує територіальний центр. 

 

04 березня 2019 року  забезпечено доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги  мешканцю міста Новгород-Сіверський з обмеженими можливостями  за 

місцем  його проживання (адресна правова допомога). 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2300447923531611/?type=3&eid=ARB4ro4_9kWqdeKMYDNthSXlu55d8zZn-G766fpS_4sJPUZeivEa8Y4Qt3NIC0XzSKkd8ENP2xZ6LG1g&__xts__[0]=68.ARA9tFC2wE1DOK-bcxpFvg2W6UR7YgUMINRt3ilZTumTojBu2-CvF4fxj_8El1QvksXOF58SH7BnL_OuJt1o9-aqfp37o59TFM7EcFZgcCOSYkBLCve9a5gJBn3GVxMQIzy0DctqSjy_wyePiK8y1aQUHczbimWlSnAD20VMZkqsZXu4szPXQkCVd4isRvSmmMoZOkdc2OhOdEP1_zZvIXUiuAaGBtBEoYJYGuLgmVH60RMQ5qV401r-yeryP6LLtQJwTRTmq33V4tounbLbySSIC8u0dh5N_BR4Dj6E2JQrNhhhqDm6NI6xOhHoYw2iX2eFN1KfhtXnpexcvk7rG2t62fET&__tn__=EHH-R
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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: 

 

10 січня 2019 року проведено робочу зустріч з 

представниками Сновської дитячої бібліотеки. 

 

09 січня 2019 року в межах  правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» проведено інформаційно-

комунікативну зустріч із трудовим колективом відділу 

надання адміністративних послуг Новгород-Сіверської 

міської ради, у ході якої  обговорено  актуальні 

питання, які виникають під час  реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання. 

  

10 січня 2019 року проведено інформаційно-

комунікативну зустріч з працівниками управління 

соціального захисту населення, сім'ї та праці 

Новгород-Сіверської міської ради. У ході заходу   

обговорено  практичні аспекти,  пов’язані з 

реалізацією нововведень при  призначенні 

житлових субсидій та шляхи вирішення  

проблемних питань,  з якими найчастіше  

звертаються громадяни. 

 

10 січня 2019 року проведено робочу зустріч 

з начальником служби у справах дітей Менської 

районної державної адміністрації Тамарою 

Песоцькою. На заході визначено організаційно-

правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству, обговорено порядок дій спрямованих на 

запобігання випадкам домашнього насильства, а також 

шляхи захисту  законних прав та інтересів осіб, які 

постраждали від такого насильства 
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11 січня 2019 року відбулася робоча зустріч з начальником 

Семенівського відділу обслуговування громадян 

Новгород-Сіверського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду Людмилою Гунар. Під час 

зустрічі обговорено питання надання безоплатної 

правової допомоги соціально незахищеним 

верствам населення Семенівського району та  

подальшу співпрацю з метою захисту інтересів 

громадян. 

 

15 січня 2019 року   в межах 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» проведено  інформаційну 

зустріч з працівниками Новгород-Сіверського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України,  

в ході якої проінформовано  про зміни в 

законодавстві щодо протидії домашньому 

насильству та булінгу. 

                                 

 22 січня 2019 року проведено інформаційну лекцію 

для учнів Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. 

Майстренка, спрямовану  на запобігання  насильству в школі.

  

30 січня 2019 року в межах загальнонаціонального  

правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

ознайомлено керівників закладів освіти Новгород-

Сіверського району із змінами в законодавчих актах щодо 

протидії булінгу (цькуванню) та домашньому насильству 

                                              

31 січня 2019 року   з метою ознайомлення з 

актуальними змінами у законодавчих актах  проведено  

інформаційну  бесіду з фахівцями  управління  соціального 

захисту населення Новгород-Сіверської районної 

державної адміністрації   

 

31 січня 2019 року відвідали Коропський районний 

відділ державної реєстрації актів цивільного стану у 

Чернігівській області з метою проведення 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

розширення доступу до безоплатної правової допомоги та 

налагодження співпраці з працівниками. 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2258267904416280/2258267664416304/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC23IyBD_5vmFu1r0y4rWHM1ZFiA8H1vOkMHE_M0dW6cxAmG87QQWz5J9e-You6XLnYOSpcoSUDK0P6&__xts__[0]=68.ARDHg6qBGiLVfJ165d9S1FVsRgrWzh7a8RG3yg7Y9mTT871VJZNPorOM3QNmxyelzvfIkKT6OlfDR8ZrpaMOos0dr6xVKFU4k18l6rV-8Wn1dh7YXWP4u6HSn2xEHrdgemZTwirz6KFEDRZcB9zt2VKROkFKZpMfv_uP4mXZKCRvttGSKkgRqGYkNLzcr9U0BSnehym-9yUYWi1wOsQYkImtPGr_RUo_RDGKkU5mdfHv9v80MM5GWaxJ78jx69ChX2UzLNV-Leur0q8iRPseglM4hFDIeobTsWVj0DpRciHoUBTrNf7ugTJxUdMtrkZDV5db0ekpcLMV_GXLJ-9bUNhzlIwd
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07 лютого 2019 року проведено робочу зустріч на базі Корюківської 

районної державної адміністрації з начальником відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату Корюківської районної державної адміністрації Наталією 

Милейко. 

  

08 лютого 2019 року підписано меморандум про співпрацю з комунальним 

закладом «Сосницький навчально-реабілітаційний центр» . 

 

19 лютого 2018 року проведено робочу зустріч з 

начальником служби у справах дітей Коропської районної 

державної адміністрації Людмилою Іващенко. 

 

22 лютого 2019 року на базі  Менського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено робочу зустріч з волонтером громадської 

організації «Let's do it, Ukraine!» Миколою Охоньком, який 

проявив ініціативу долучитися до спільноти Громадських 

радників. 

 

22 лютого 2019 року в межах реалізації національного 

правопросвітницького проекту «Я маю право!»  проведено 

захід для працівників служби у справах дітей Семенівської 

районної державної адміністрації на тему «Протидія 

насильства в сім’ї та запобігання дискримінації». 

 

26 лютого 2019 року   проведено робочу зустріч з 

працівниками Коропського районного відділу 

державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській 

області. 

 

27 лютого 2019 року проведено робочу 

зустріч з працівниками управління соціального 

захисту населення Сновської районної державної 

адміністрації який очолює Ольга Запорожець.  

 

27 лютого 2019 року проведено 

правопросвітницький захід для 

працівників Коропського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану у 

Чернігівській області. 

 

27 лютого 2019 року проведено робочу 

зустріч з працівниками сектору агропромислового 

розвитку Коропської районної державної адміністрації. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2281887582054312/?type=3&eid=ARBODzf27B8srs7Eo385Ey29UOnRagD074wBqkW9svlZG8-F1QjYRt-9cWBvlnpk4XYT1pmS_weff4EN&__xts__[0]=68.ARByaf7vmqz89TBR0Mv1fmNz1iAs7CU99-ibYKFQ6eijm52YRWtPricoR_tj_3-Obs5SUbUb3tj_AO8mwfNatQIXm7eBzLPXPc1DPrk_J34WcIhp2LUm3GJkI_EV4io_hCFNuKD9lp_yq3Y3DCth3q0cm1T4JpAfbrN_duRf47mG-FUWrUcv9JKLt5QKqQ9tAO2Z4jPVZochLpOj-pJzRlrsie4osTyyhea7tlb9_RxZTF1R5r9EBAG2v3PiTyKfgYoCI4jArvQzcO1PHI1EvEB-ssWosqtmmK0Ofig-BQxFiFhJjCE9eBv1K8TfZB1dgEwfRkhmyCiWDc6AhkhTj9wpXlEf&__tn__=EHH-R
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06 лютого 2019 року  в межах 

правопросвітницької кампанії «Я маю право 

обирати!»  проведено інформаційно-комунікативну 

зустріч з трудовим колективом товариства з 

обмеженою відповідальністю                  «Новгород-

Сіверська  житлово-експлуатаційна контора».  

 

07 лютого 2019 року в межах 

правопросвітницької кампанії « Я маю право 

обирати!», проведно інформаційно-роз’яснювальну  

зустріч із студентами Новгород-Сіверського 

медичного училища, в ході якої проінформовано  

про їх права як виборців 

                  

14 лютого 2019 року проведно тематичну 

зустріч з особами, які відбувають покарання в 

державній установі «Новгород-Сіверська установа 

виконання покарань (№31)» під час  якої  

висвітлено права  виборців, а також способи їх 

реалізації та захисту.  

 

19 лютого 2019 року проведено  робочу зустріч з 

працівниками служби у справах дітей та сектору   соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді  Новгород-Сіверської міської 

ради у ході якої обговорено  зміни в законодавчих актах щодо 

протидії  домашньому насильству та практичні аспекти 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

постраждалим від домашнього насильства. 

 

20 лютого 2019 року прочитано  лекцію для старшокласників Новгород-

Сіверської державної  гімназії імені К.Д.Ушинського щодо правового регулювання 

праці неповнолітніх. 
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28 лютого 2019 року  прочитана  лекція для учнів 

Новгород-Сіверської державної гімназії імені 

К.Д.Ушинського щодо юридичної відповідальності 

неповнолітніх. 

 

28 лютого 2019 року з метою підвищення правової 

обізнаності неповнолітніх проведено лекцію для 

студентів Новгород-Сіверського медичного училища  на 

тему: «Адміністративна відповідальність неповнолітніх». 

                                     

04 березня 2019 року проведено робочу 

зустріч з головним спеціалістом з питань 

мобілізаційної роботи, взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи відділу 

управління персоналом, юридичної та 

мобілізаційної роботи апарату Корюківської 

районної державної адміністрації Людмилою 

Примачок та військовим комісаром 

Корюківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки Сергієм 

Морозовим. 

 

04 березня 2019 року проведено робочу 

зустріч з начальником відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату Менської 

районної державної адміністрації Володимиром 

Соломко. 

 

05 березня 2019 року проведено робочу 

зустріч з державним реєстратором юридичного 

відділу Корюківської міської ради Альоною 

Кугук. 

 

05 березня 2019 року проведено робочу зустріч із заступником директора 

комунального закладу «Менська публічна 

бібліотека» Менської міської ради Оленою 

Невжинською. 

 

5  березня 2019 року з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги та 

поширення інформації про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право!» 

провела робочу зустріч з працівниками відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання Семенівського територіального центру. 
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6 березня 2019 року проведено робочу зустріч з адвокатом 

Григорієм Марченко.  

 

11 березня 2019 року  з метою правопросвітництва та 

проведенням інформаційної компанії «Я маю право голосувати» 

проведено інформаційно-роз'яснювальний захід для працівників 

відділу ведення державного реєстру виборців Коропської районної 

державної адміністрації на тему: «Виборчі права громадян». 

 

11 березня 2019 року з метою право просвітництва та у межах   

проекту «Я маю право голосувати!»  проведена  інформаційно-

комунікативна зустріч з  громадянами, які перебувають на обліку у 

Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського обласного  центру 

зайнятості.  

 

12 березня 2019 року з метою обговорення питання 

безоплатної приватизації земельних ділянок державної та 

комунальної власності та відповідальність за невиконання 

або неналежне виконання умов договору оренди земельної 

ділянки відбулась  робоча зустріч з головним спеціалістом з 

питань агропромислового розвитку райдержадміністрації 

Тетяною Олійник. 

 

14 березня 2019 року проведено робочу зустріч з 

начальником Сновського районного сектору філії Державної 

установи «Центру пробації» в Чернігівській області Ігорем 

Шуляк.  

 

18 березня 2019 року в рамках правопросвітницької 

кампанії «Я маю право голосувати!» проведені  робочі зустрічі 

з працівниками відділів ведення Державного реєстру виборців 

Новгород-Сіверської районної державної адміністрації та 

Новгород-Сіверської міської ради. 
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21 березня 2019 року проведено засідання за 

круглим столом адвокатів, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування за участю голови 

Ради адвокатів Чернігівської області Галиною 

Якубою. 

 

22 березня 2019 року з метою 

правопросвітництва та в межах загальнодержавного 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» на загальношкільних батьківських 

зборах батьків учнів Новгород-Сіверської державної 

гімназії ім. К.Д.Ушинського  проінформовано  про 

нововведення в законодавстві, спрямовані на 

протидію булінгу. 

 

27 березня 2019 року проведено робочу зустріч 

з трудовим колективом Спаської сільської ради під 

час якої надано методичні рекомендації. 

 

27 березня 2019 року проведено робочу зустріч 

з працівниками виборчих дільниць №236 та 237 

Територіального виборчого округу №207. 

 

25 березня відбулась робоча зустріч із головою 

громадської організації «ГРОМ» Сергієм Крицьким. 

28 березня 2019 року проведена  інформаційна  

зустріч із студентами випускних груп Новгород-

Сіверського медичного училища, під час  якої  

висвітлено   особливості трудових прав майбутніх 

молодих спеціалістів. 
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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:  

 

04 січня  2019 року  -   дистанційного 

консультаційного пункту  в приміщенні  Новгород-

Сіверського районного сектору філії державної установи  

«Центр пробації» в Чернігівській області; 

 

10 січня 2019 - дистанційного консультаційного 

пункту для осіб, які відбувають покарання в державній 

установі «Новгород-Сіверська установа виконання 

покарань  (№31); 

 

16 січня та 22 лютого 2019 року метою налагодження 

співпраці та надання методичної допомоги проведено 

робочу зустріч з головою Березнянської селищної ради 

Ольгою Романченко. 

 

17 січня 2019 року  -  консультування громадян на базі 

Новгород-Сіверського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України; 

 

29 січня 2019 надано методичну допомогу посадовим 

особам органу місцевого самоврядування Семенівщини. 

 

06 лютого  2019 року –   дистанційного 

консультаційного пункту  в приміщенні  Новгород-

Сіверського районного сектору філії державної установи  

«Центр пробації» в Чернігівській області; 

 

14 лютого 2019 року  -  дистанційного консультаційного 

пункту для осіб, які відбувають покарання в державній 

установі «Новгород-Сіверська установа виконання покарань 

(№31)»; 

 

 18  лютого  2019 року  - мобільного консультаційного 

пункту у   Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського 

обласного центру зайнятості. 

                                                                           

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2267361673506903/2267361583506912/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDqqKjtm4CGP8fvwI0zIr2aKLXcyvdayioSYJzGqvKiZnjVqNvDXpf-GUfO8g_4kKC_to7wB_zhmdHz&__xts__[0]=68.ARBw7ETCm2nmuCEdvv2YndRJzkKp41B2yPWRMNkAne1qbMd6bOwXrCYHG9JTQbAst4k-JfWwMXdtUacGF3GpfueHf7iLGnIyz3wwA7K30UQ6dYyQh0LvAZzdMK56zfh7EtM-EB2GZMbmNB_CGRgwfIL5Zhh4rIMukjKZwirV3D0oSF1JW43e6KSydd5Hp84HcV7P_SzFcvgNf8YRs7N-6tMmY-m5FkLb-CC_WFEnjR2pQywIrgp1A8wsREwnZQqo3sn4etcQA6OyP9c4Sd8XeUkGqFiWvOmwZEhtBINS_HYyxkTEkJE4ruoMOIDWz74Gl_KBPcsPCSFsHpiY9GQbx54MNy6w
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21 лютого 2019 року з метою налагодження співпраці та надання 

методичної допомоги проведено робочу зустріч з 

виконуючим обов’язки старости в селі Великий Щимель 

Сновського району Б.Добродієм.  

 

 21 лютого 2019 року  - консультаційного пункту в 

приміщенні комунального некомерційного підприємства 

«Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради 

Чернігівської області; 

 

27 лютого 2019 року прийнято участь у круглому столі 

на тему «Проблематика виконання рішень судів про стягнення 

аліментів» на базі Корюківської районної державної 

адміністрації. 

 

27 лютого 2019 року взято участь у засіданні 

міжвідомчої ради з питань сімʼї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сімʼї та 

протидії торгівлі людьми при Корюківській районній 

державній адміністрації під головуванням заступника голови 

райдержадміністрації Володимира Полубня. 
 

06 березня 2019 року взято участь у зустрічі на тему 

«Державні соціальні гарантії багатодітних сімей» в межах 

проведення регіональної інформаційно-просвітницької акції 

«Жінки. Знайте свої права» під головуванням заступника 

голови райдержадміністрації Володимира Полубня. 
 

18 березня 2019 року проведено 

інформаційно-розʼяснювальний захід «Протидія 

торгівлі людьми.» для осіб, які перебувають на 

обліку у Корюківському районному секторі філії 

Державної установи «Центр пробації» в 

Чернігівській області. 
 

19 березня 2019 року проведено робочу 

зустріч з старостою с. Нехаївка Сергієм 

Саводченко, під час якої надано методичні 

рекомендації щодо отримання правової допомоги. 

 

20 березня 2019 року з метою налагодження 

співпраці та надання методичної допомоги 

проведено робочу зустріч з виконуючим обов’язки 

старости в селі Рогізки Сновського району Тамарою 

Сименок.  
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20 березня 2019 року -  з Троїцьким сільським головою 

(Троїцька сільська рада Новгород-Сіверського району 

Чернігівської області) 

 

22 березня 2019 року проведено робочу зустріч з 

старостою с . Карильське Наталією Хоменко, під час якої 

надано методичні рекомендації щодо отримання правової 

допомоги. 

 

26 березня 2019 року проведено семінар на 

тему «Запобігання домашньому насильству», який 

відбувся на базі Корюківського районного центру 

зайнятості. 

 

26 березня 2019 року проведено робочу зустріч 

з виконуючою обов’язки старости села Ларисою 

Губенко. 
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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: 

 

09 січня 2018 року взято участь у семінарі для 

жінок, які перебувають на обліку у Менській районній 

філії Чернігівського обласного центру зайнятості на 

тему «Права жінок у сучасній Україні» 

 

З 4 по 8 лютого 2019 року проведено ряд робочих 

зустрічей з керівниками та працівниками колективів м. 

Мена.  

   

11 січня 2019 року прийнято участь у семінарі для 

осіб, які перебувають на обліку у Коропському районному 

центрі зайнятості. 

 

11 січня 2019 року відбулася зустріч  з начальником 

Семенівського відділу обслуговування громадян Новгород-

Сіверського об’єднаного управління Пенсійного фонду Людмилою 

Гунар. 

 

15 січня 2019 року проведено робочу зустріч з трудовим 

колективом  комунального закладу "Коропський Будинок культури" 

Коропської селищної ради. 

 

15 січня 2019 відвідали Коропський районний суд. Під час 

зустрічі присутні обговорили питання домашнього насильства та 

межі відповідальності за дії кривдника згідно Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству».  

 

24 січня 2019 року проведено інформаційну зустріч з 

працівниками Коропської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини, в ході якої проінформувала про 

зміни в законодавстві щодо протидії домашньому 

насильству та булінгу. 

 

25 січня 2019 року проведено правопросвітнецький 
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захід для осіб, які перебувають на обліку в Сновській районній 

філії Чернігівського обласного Центру зайнятості, щодо 

запобігання торгівлі людьми .  

 

28 січня 2019 року  проведено робочу зустріч, головною 

темою якої є «Домашнє насильство». 

 

29 січня 2019 року проведено інформаційну зустріч із 

працівниками філії АТ «Ощадбанк» у смт. Короп. 

 

5 лютого 2019 року проведено робочу зустріч з 

секретарем Менської міської ради Юрієм Стальниченком та 

начальником юридичного відділу міськради Тетяною 

Бернадською 

  

06 лютого 2019 року проведено робочу зустріч з 

завідувачем Менського дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комбінованого типу «Дитяча академія» Менської 

міської ради  Юлією Верік. 

 

6 лютого 2019 року проведено робочу зустріч 

із головним державним виконавцем Коропського РВ ДВС 

Юрієм Лисюком. 

 

6 лютого 2019 року проведено робочу зустріч з 

працівниками  сектору інформаційної діяльності, 

програмного забезпечення та комунікації з громадкістю 

виконавчого апарату Коропської селищної ради. 

 

7 лютого 2019 року проведено інформаційну лекцію 

для учнів комунального закладу "Черешенська 

спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів" 

Чернігівської обласної ради, спрямовану на 

запобігання насильству в школі. 
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08 лютого 2019 року проведено робочу зустріч з 

працівниками Коропського районного нотаріального округу у 

Чернігівській області. 

 

11 лютого 2019 року з метою реалізації інформаційної 

кампанії «Я маю право голосувати» у приміщенні Менської 

міської ради  пройшло навчання та робоча зустріч працівників 

місцевого центру з секретарем міської ради, заступником міського 

голови та начальником відділу ведення Державного реєстру 

виборців. 

 

12 лютого 2019 року в межах реалізації 

Всеукраїнського просвітницького проекту «Я маю Право!» 

та інформаційної кампанії «Я маю право голосувати» 

проведено правопросвітницький захід для внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають на обліку в 

Семенівській районній філії Чернігівського обласного Центру 

зайнятості на тему «Як переселенцю проголосувати на виборах 

Президента». 

 

13 лютого 2019 проведено робочу зустріч з кореспондентом 

Коропського підприємства «Радіоорганізація»Коропське районне 

радіомовлення-Короп ФМ» Лєною Назаренко. 

 

14 лютого 2019 року на базі Менського 

місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги відбулася робоча зустріч за участю 

працівників Менського МЦ, Регіонального центру 

та бюро правової допомоги 
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15 лютого 2019 року проведено відкритий урок для учнів 

Коропської загальноосвітньої школи імені Т.Г.Шевченка  

спрямовану на запобігання насильству в школі. 

 

15 лютого 2019 року проведено зустріч з відвідувачами 

Сосницької районної центральної бібліотеки, щодо виборчих прав 

громадян. 

 

18 лютого 2019 року проведено робочу зустріч з 

начальником комунальної установи Коропської районної ради 

«Трудовий архів Коропського району» Лесею Пелюх. 

 

18 лютого 2019 року проведено зустріч з адміністратором 

державної реєстрації та надання адміністративних послуг.  

 

19 лютого 2019 року проведено робочу зустріч з 

інспектором Коропського районного сектору управління 

державної міграційної служби України в Чернігівській області 

Юлією Бєлан з метою правопросвітництва та розширення доступу 

до безоплатної правової допомоги, а також поширення інформації 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!» та 

інформаційної кампанії «Я маю право голосувати!».  

 

19 лютого 2019 року проведено робочу зустріч з 

колективом Сосницького відділу освіти. 

21 лютого 2019 року для  вихованців 2-4 класів 

Великощимельського навчально-виховного комплексу І-ІІ 

ступенів проведено урок права на тему «Познаємо свої 

права та обов’язки».    

 

22 лютого  2019 року взяли  участь у семінарі для осіб, 

які перебувають на обліку у Коропському районному центрі 

зайнятості. 

 

22 лютого 2019 року консультували громадян, які 

перебувають на обліку в Слосницькому районному секторі філії державної установи 

«Центр пробації». 
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27 лютого 2019 року   проведено робочу зустріч з 

працівниками Сосницької районної державної нотаріальної 

контори . 

 

28 лютого 2019 року проведено робочу зустріч, 

головною темою якої є «Булінг.Домашнє насильство». 

 

1 березня 2019 року взяли участь у семінарі для осіб, які 

перебувають на обліку у Коропському районному центрі 

зайнятості. 

 

1 березня 2019 року відвідано відкритий урок у Коропській 

загальноосвітній школі  І-ІІІст. ім. Т.Г. Шевченка . 

 

4 березня  2019 року проведено робочу зустріч із начальником Коропського 

районного відділу Державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області Віктором Міненко. 

 

05 березня 2019 року проведено урок права для 

учнів 5 класу Сновської районного гімназії на тему 

«Домашнє  насилля  - що це та як йому протидіяти».  

 

5 березня 2019 року проведено робочу зустріч з 

працівниками Коропського районного сектору 

управління державної міграційної служби України в 

Чернігівській області. 

 

6 березня 2019 року  прийнято участь у 

засіданні круглого столу з питання «Попередження 

насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми», що 

відбувся за участі фахівців служби у справах дітей, 

представника поліції, освіти, депутатів районної ради 

та членів «Спілки жінок Семенівщини». 

 

06 березня 2019 року проведено інформаційно-

роз'яснювальний захід для  трудового колективу 

Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)» Менської міської ради Менського району 

Чернігівської області. 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2289847144591689/2289847064591697/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCFFXapPArbmAs-hBM6_AVpPml3ls_wNsvfJFHzlh8vBBtnSfzUl-MpegJnoZptEix1bJ3jNncmIl2s&__xts__[0]=68.ARC2sqn77CTt0agN0pNAwuCDqSsthISa0l7DOnR9RwwShNgUrbhMJJHMtN3k4vFAHWqoNXKpU4wxyOueQK8EVgsw_azv4bXOEG7QD1tPXj_cktaY3iW--9WKcMwi0QDThwISP2coWmZCWjcxvLYdqOONR1sD-nIjRLAaLybMj-8iJL5wXJt-9GJxS1PQraT1yRqtGQGb2q_-rtT4XWJcknZ98-6XUaDvz18s_oCfSFjwqucU2rTuKQ-_iKYmjEzi5SR0q8NWvUT5gpEfk8szKh0DAGsP4Y8Tuagas9K6mNm8BbiTOU0eZ3-c7lmwo_pDjhEjkz0M5nW7uFd4dFKLnRzSxyX9
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07 березня  2019 року проведено інформаційну 

зустріч з працівниками Сосницького районного 

трудового архіву. 

 

12 березня 2019 року проведено інформаційно-

розяснювальний захід для осіб, що перебувають на 

обліку у Менському районному секторі філії  

Державної установи «Центр пробації» 

 
 

12 березня 2019 року проведено робочу зустріч з 

працівниками Коропського районного спортивно-

технічного клубу. 

 

13 березня 2019 року  проведена робоча зустріч  із 

начальником Менського відділу обслуговування громадян 

Чернігівського об’єднаного управління пенсійного фонду 

України Тетяною Гапоненко та колективом управління.  

 

13 березня 2019 року проведено   зустріч  з 

працівниками відділу ведення Державного реєстру 

виборців Сосницької райдержадміністрації. 

 

13 березня 2019 року проведено лекцію для 

учнівської молоді Сновського вищого професійного 

училища лісового господарства яка вперше буде 

приймати участь в виборчому процесі 31 березня 2019 

року тематичну зустріч на тему «Я маю право 

голосувати!». 

 

Також 13 березня 2019 року проведено робочу 

зустріч з працівниками комунального навчального 

закладу «Чернігівський обласний навчально-виробничий 

центр». 
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14 березня 2019 року  з метою розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги, поширення інформації про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект 

«Я маю право!» та проведення інформаційно 

кампанії «Я маю право голосувати!» прийнято 

участь у засіданні круглого столу на тему 

«Актуальні питання забезпечення прав громадян – 

право на оскарження порушень своїх виборчих 

прав та відповідальність за порушення 

законодавства про вибори Президента України»». 

 

14 березня 2019 року проведено захід  з 

громадянами, які перебувають на обліку у Сосницькій 

районній філії Чернігівського обласного центру 

зайнятості. 

 

14 березня 2019 року проведено робочу зустріч із 

трудовим колективом  Коропського 

територіальному центру соціального 

обслуговування Коропської селищної ради. 

 

15 березня 2019 року  проведена робоча 

зустріч  із начальником служби у справах дітей 

Сосницької райдержадміністрації.  

 

15 березня 2019 року проведено робочу зустріч з оператором 

філії «Чернігівська дирекція» Акціонерного товариства «Укрпошта» 

Валентиною Попок. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2293892307520506/?type=3&eid=ARCTSAQSvmNlwk17e4mlzn3rgJOPsPoDbSV1TvPsOvWnbNtCV1pH7MoGP4_EUw5om4I8m0v5TF6hjJ7E&__xts__[0]=68.ARADH1LdL73t3rHi2W8ds7N73NTwSr6rFMVf7Hdo0YpkAVlU9UWVkBHmmw4EdaGgNijRwSioX_2xxUKswGtDEmqorxxyIMba46vhi5Cl98Iob8Fu1AVEe_-BE4VIHPGkzzwNfrUMZGZTtiacnlb5R83paUW9HdlB7_1nZb-jwLq4Xb5tRTrZ2Cc7LdtO-2QQRdh-m5TYDBcS1a7dskIoGdiFrhatdSmia64keWPjnCvlmD-wDDQTKUv3gw5PbLqzvGhfX7-T4f_oWw-9VrUy9m5H8hFrQhSqeJJRcuS5IC_RPXcoEDmgzeZrCN-Z9Y9h00VUkWuv1ycskSdRedOQZ0D3uWoH&__tn__=EHH-R
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18 березня 2019 року проведено інформаційний захід для осіб, які 

перебувають на обліку в Сосницькому районному секторі філії державної установи 

«Центр пробації». 

 

19 березня 2019 року  в рамках інформаційної кампанії 

«Я маю право голосувати!» проведено інформаційно-

роз’яснювальну  зустріч  з працівниками центру надання 

адміністративних послуг . 

 

19 березня 2019 року проведено інформаційний захід 

для осіб засуджених до покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі. 

 

20 березня 2019 року  в рамках інформаційної 

кампанії «Я маю право голосувати!» проведено 

інформаційно-роз’яснювальний захід  для працівників 

Менської районної центральної бібліотеки. 

 

20 та 21  березня 2019 року проведено тематичні   

зустрічі  з студентами Сосницького 

сільськогосподарського технікуму бухгалтерського 

обліку . 

  

21 березня 2019 року проведено інформаційно-

роз'яснювальний захід для працівників  відділу 

служби у справах дітей Коропської селищної ради   
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22 березня 2019 року взяли участь у відкритому 

уроці  у Карильській загальноосвітній школі. 

 

27 березня 2019 року в рамках інформаційної 

кампанії «Я маю право голосувати!» проведено 

інформаційно-роз’яснювальну  зустріч  з 

працівниками «Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Сосницької селищної ради». 

 

27 березня 2019 року прийнято участь у фаховій 

дискусії на тему: «Рівні права і можливості 

працюючих жінок. Захист трудових прав жінок» яка 

була організована громадською організацією «Спілка 

жінок Семенівщини». 

 

27 березня 2019 року проведена тематична 

робоча  зустріч з працівниками Менського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській 

області. 

 

28 березня 2019 року проведено зустріч з 

педагогічним колективом комунальним закладом « 

Сосницький навчально-реабілітаційний центр» . 

 

29 березня 2019 року проведено робочу зустріч 

з працівниками  Коропського районного відділу 

Державної реєстрації актів цивільного стану та 

працівниками Коропського районного відділу 

державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській 

області. 

 

29 березня 2019 року прийнято участь у 

семінарі для осіб які перебувають на обліку в 

Сосницькій районній філії Чернігівського обласного 

центру зайнятості. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2301484910094579/2301484820094588/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCp32XX5uNWkQZS4bcbCKzv2ghOnpg72w183HzGt8Fhn7hRnCdkcNWwEuZ28gcjwhbjOuXWTn3NDDuY&__xts__[0]=68.ARDmhDmKUiHWC5qfi8qr1eQtrztpQ76jimRRhiKQXBczd0FtBqjryWcnomIGiu1z3jSmY1mJPtRZ2KY5C-gvmdpXD3v0ZEn1Q5rdPft4avaS5G6zIk1e4OF1rccOT0IIA22nEUlDD5VeFNseqF0ISkx38d3hbeGOhRNSVOpHbLIAbMnZRrwkC80L11two0UVDY6sIkGsC9NjTSynoED7Hdpd1sPPXle2MYtW_lwd0cMyLb9ft5ODgpKcw1RjMS3XMYySjueMzG2ckrJEwaZYfs4SQ8Q7EFb8fAUj3ouggTiTR_-wJKxjTaUBGQ34tR6vv7aKxSnpeuNTRr_9LyY0owQi3kFO
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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: 

 

04  січня 2019 року з метою інформування про 

можливість отримання безоплатної правової 

допомоги та поширення інформаційних матеріалів 

Міністерства юстиції та  системи БПД проведено 

інформування громадян відбулось інформування 

громадян на вулицях смт. Сосниця. 

  

10 січня 2019 року відбулось інформування 

громадян на вулицях Мени  з метою інформування про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги та поширення 

інформаційних матеріалів Міністерства юстиції та  

системи БПД проведено інформування громадян. 

 

14 січня 2019 року проведено вуличне 

інформування населення смт Короп та смт Сосниця, 

під час якого розповіли про основні функції та 

завдання бюро правової допомоги та 

загальнонаціональний правопросвітницький проект 

«Я маю право!».  

 

14 січня 2019 року проведено вуличне 

інформування жителів міста Семенівка 

 

16 січня 2019 року з метою інформування 

населення та поширення інформаційних роздаткових 

матеріалів проведено інформування громадян на 

вулицях смт. Березна. 

   

1 лютого 2019 року відбулось інформування 

громадян на вулицях м. Сновськ   під час якого жителі 

міста ознайомилися з нормами  чинного законодавства 

які реалізуються з початку 2019 року в галузі 

соціального  законодавства.  
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06 та 19 лютого  2019 року проведено вуличне інформування 

населення смт Короп. 

 

12 та 19 лютого 2019 року жителів та гостей м. 

Мена інформували про систему безоплатної правової 

допомоги та про проект «Я маю право!» 

 

07 березня 2019 року з метою 

правопросвітництва  проведено вуличне інформування 

для жителів та гостей міста Мена. 

 

28 лютого та 01 березня 2019 року з метою 

інформування населення та поширення інформаційних 

роздаткових матеріалів проведено інформування 

громадян на вулицях смт. Сосниця. 

 

11 березня 2019 року з метою 

правопросвітництва та поширення інформації про 

безоплатну правову допомогу проведено вуличне 

інформування жителів міста Семенівка. 

 

13 березня 2019 року проведено вуличне 

інформування жителів та гостей смт.Короп. 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2292790814297322/2292790657630671/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC_BXRevE_8cOsnLqcdfGYnZVMjwIYTGiydCZyUEcSZbdB24qd2MtNyVktP2NPuH28d8EAZ7nwVRu3r&__xts__[0]=68.ARA4LuKY1Hp2LYgxhmq73g2KeXIDM2ItomdNr9KN3WPPUsju9dnOhSsExhDvqgenP5G3auMU8RVPejLSatPN6KfdG6B1leIMLSLFLEBEQ3L-65XnMmyiGTRdoxq7Pt6IZ_XXAz9Yyot_Ks-I8GjYdHjhnMRgNmiu22VPG5gBiRVYNhdtZZj-dY1-XAKfdhPBo5OdZzwFk_InC3vNKIhF5bNN0q4BbHuntowAxJqDh5u_aWuF0jWUHpNBhFbxGtGqUSxQdJVvpKHumwj0t7DrGGqHSW0D9fTkcmWACGh45zLaElJJkcD15RX4kw2c5p2g3dbvR5dadSQLC2jW2DWi7OvLQd3v
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15  березня 2019 року   з метою правопросвітництва   

та поширення інформаційних матеріалів, виготовлених в 

рамках загальнонаціонального просвітницького  проекту 

«Я маю право!» та  з актуальних соціально-правових 

питань системи безоплатної правової допомоги,   

проведено  вуличне інформування населення  в м. 

Новгород-Сіверський. 

                                                         

20 березня 2019 року відбулось інформування 

мешканців сільської місцевості в с. Рогізки Сновського 

району під час якого жителі села дізналися про зміни в 

пенсійному законодавстві та  в галузі соціального  

законодавства.  

 

27 березня 2019 року проведено вуличне 

інформування для жителів с. Спаське Сосницького 

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: 

 

03 січня 2019 року, 07 лютого 2019 року на 07 березня 2019 року  згідно 

графіка роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 

проконсультовано громадян, що перебувають на обліку у Сновському районному 

секторі філії  Державної установи «Центр пробації» 
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04 січня, 04 лютого та 04 березня 2019 року 

особам що перебувають на обліку в органах з питань 

пробації  забезпечено роботу дистанційного пункту 

прийому громадян у приміщенні Семенівського 

районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області. 

 

08 січня 2019 року  згідно графіка роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги проконсультовано громадян, що 

перебувають на обліку у Менському районному 

секторі філії  Державної установи «Центр пробації» 

 

9 січня 2019 року забезпечено роботу 

мобільного консультативного пункту в Сновському  

районному  відділі реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській. 

 

Також 09 січня 2018 року спільно із провідним 

інспектором Коропського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» проведено 

консультування громадян. 

 

14 січня 2019 року проведено прийом громадян 

на базі Корюківської районної державної 

адміністрації. 

 

16 січня, 20 лютого та 20 березня 2019 року 

забезпечено роботу дистанційного консультативного 

пункту  на базі Семенівського районного відділення 

Спілки ветеранів Афганістану. 

 

16 січня 2019 року забезпечено роботу дистанційного 

пункту консультування у приміщенні Березнянської селищної 

ради 

 

17 січня 2019 року проведено прийом громадян у 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2253991184843952/2253991134843957/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBgBBeLq_eOAPSm3pwVe9w68I0uXsCLQZ2LD07UP0XUoyEIIlhyzJTf9PvZqQmx-vhi6BYtuHPx19fP&__xts__[0]=68.ARCh9zyuvTA9qfoTho3ZY2v7aaymsRV6Sp_M0b6s4pdmJWjiY9zDKcApQZQx9gcz5D-aNGO4Z1YEXeTg_zils75oqGwE3OPlFuIBNGNKtO4NSRiVQWKAP0TP2GqbLcP-4ykFTQZ-lbmEWNSsw4Zk6iynLEAQkffDxG0yu-Qr-1Mi6K9yVEE4NE2x1fjVTQkRBdG_65PHY0Q0cznkUj-DlKKKB3DL7pOrpIX0aCrS1QpCx3l4HuugMDR-RdIjP1mJ587r99-AYlsEmel7Cw-m45KApxO6-fLkyggRQtfdhMIeGx1uLARuUs4qiF_0cBIujJ4KkYaauqwf36JdwOox6VXeD4cF


35 

приміщенні Риботинського старостинського округу 

(Коропського району Чернігівської області). 

 

18 січня та 04 лютого, 04 березня   забезпечено 

роботу дистанційного пункту консультування в 

Сосницькому районному секторі філії державної 

установи « Центр пробації» у Чернігівській області. 

  

21 січня 2018 року проведено консультування 

громадян на базі Корюківського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в 

Чернігівській області. 

 

22 січня 2019 року відбулось консультування 

громадян на базі Менського районного сектору філії  

Державної установи «Центр пробації». 

 

23 січня 2019 року спільно із  начальником 

Коропського районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» в Чернігівській обл. 

проведено консультування громадян. 

 

25 січня 2019 року на базі управління соціального 

захисту населення  Менської районної державної 

адміністрації проведено консультування громадян. 

 

25 січня 2019 року забезпечено роботу мобільного 

консультаційного пункту в комунальному лікувально-

профілактичному закладі» Сосницька центральна районна лікарня». 

 

29 січня та 26 лютого та 26 березня 2019 року  згідно графіка 

роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги консультували громадян, що перебувають на обліку у 

Сосницькій районній філії Чернігівського обласного 

центру зайнятості. 

  

29 січня 2019 забезпечено роботу мобільного 

консультаційного пункту на базі Іванівської сільської 

ради Семенівського району. 

 

06 лютого 2019 року проведено прийом громадян у приміщенні відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Семенівського 

територіального центру. 
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06 лютого 2019 року забезпечено роботу 

дистанційного консультаційного пункту на 

базі Корюківського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області. 

 

12 лютого 2019 року забезпечено роботу 

дистанційного консультаційного пункту в 

Камківському старостинському окрузі Холминської селищної 

ради. 

 

13 лютого 2019 року забезпечено роботу мобільного 

консультативного пункту в Службі у справах дітей Сновської 

районної державної адміністрації. 

 

15 лютого 2019 року проведено консультування на базі 

сектору з надання адміністративних послуг відділу 

економічного розвитку та надання адміністративних послуг 

Корюківської районної державної адміністрації.  

 

15 лютого 2019 року проведено прийом та 

консультування громадян у приміщенні сільської ради с. 

Покровське (Менського району Чернігівської області) 

 

15 лютого 2019 року на виконання квартального плану 

Менського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги проведено прийом громадян у приміщенні сільської 

ради с. Оболоння (Коропського району Чернігівської області). 

 

18 лютого 2019 року спільно із старшим інспектором 

Корюківського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Чернігівській області Діаною Семеновою 

проведено консультування громадян. 

 

20 лютого 2019 на базі Березнянської селищної ради 

проведено консультування для мешканців с.м.т. Березна та 

прилеглих сіл. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2272512016325202/2272511886325215/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD0_d1qrGe34VYIgkjaxeKG0AXW11mYdU8Qpbcj240t1xbzdzp61WiEAv-kHkPDv1xBqxCCW6D7RHUV&__xts__[0]=68.ARD1vUz3nsbySOm6HNgB5k635erA7jmKWLw9KInTDhNp7dvlM_ov2y-hHKIZPDUgUC11s2gh2w5R2JA7624QNePFIKSd8F4BWdqrfiKJ-Y9laDsJyogEQmK9iHw8ibjF8jAml6eefHvX5T1RyVHCJE4goROEr9TD-MoeNBQh7LFGU461kAg3BcSmETSj-45ATykp4o4DmG8xXhVGh8JRcIn6Tdb3X9pBErsLdvsDlkQ6kxTHxNHLUxk-sKzzkSVlt_rrM5xwgNG_jewcsL_JnM3ofcw0tSglmx_Xc0UL2ti3unvJev7Bl10tqM5d1P3UVZndqEpmbLaYueXZgTjGMMxY71Ik
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21 лютого 2019 року забезпечено роботу мобільного 

консультативного пункту в селі Великий Щимель 

Сновського району Чернігівської області  

 

01 березня 2019 року забезпечено роботу 

консультаційного пункту на базі Семенівського 

територіального центру комплектування та соціальної. 

  

7 березня 2019 року проведено консультування громадян з 

правових питань в приміщенні сільської ради с. Риботин 

Коропського району Чернігівської області. 

 

06 березня  2019 року   - дистанційного консультаційного 

пункту  в приміщенні  Новгород-Сіверського районного сектору 

філії державної установи  «Центр пробації» в Чернігівській 

області; 

12 березня 2019 року  провели консультування громадян, 

що засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі та 

перебувають на обліку у Менському районному секторі філії  

Державної установи «Центр пробації».  

13 березня 2019 року згідно графіка роботи дистанційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги спільно із 

начальник Коропського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» проведено 

консультування громадян. 

13 березня  2019 року забезпечено роботу 

мобільного консультаційного пункту в Сосницькому 

районному секторі Управління ДМС у Чернігівській 

області. 

14 березня 2019   року  - дистанційного 

консультаційного пункту для осіб, які відбувають покарання    

в  державній установі «Новгород-Сіверська установа 

виконання покарань  (№31)»; 

18 березня 2019 року  проведено прийом громадян в 

Семенівці. 
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20 березня 2019 проведено  консультування для 

мешканців с.м.т. Березна та прилеглих сіл. 

20 березня 2019 року  - роботу мобільного 

консультаційного пункту в приміщенні Троїцької сільської 

ради Новгород-Сіверського району. 

21 березня 2019 року забезпечено роботу мобільного 

консультативного пункту в селі Рогізки Сновського району 

Чернігівської області  

22 березня 2019 року забезпечено роботу мобільного 

консультаційного пункту. 

Прийом громадян відбувся в приміщенні сільської 

ради с. Карильське Коропського району Чернігівської 

області. 

 

26 березня 2019 року консультували громадян у селі 

Киселівка Менського району 

27 березня 2019 забезпечено роботу мобільного 

консультаційного пункту в Спаській сільській раді. 

28 березня 2019 року проведено консультування 

громадян з правових питань в приміщенні сільської ради с. 

Риботин Коропського району Чернігівської області. 
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Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 

(веб-сайти) 
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=331696&tp=page 

http://mena-rada.gov.ua/news/1717-nasillya-vzhe-ne-ye-domashnoyu-spravoyu.html 
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=332019&tp=page 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=332039&tp=page 

https://menarcz.wordpress.com/2019/01/10/%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-

%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-

%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1/ 
http://mena-rada.gov.ua/news/1749-poryadok-viznannya-osobi-takoyu-scho-vtratila-pravo-koristuvannya-zhilim-

primschennyam.html 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=338667&tp=page 
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=339016&tp=page 

http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=338957&tp=page 
 

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=332645&tp=0 
http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=332646&tp=0 
http://semrayrada.cg.gov.ua/ 
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=332747&tp=page 
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=335168&tp=page 
http://semrayrada.cg.gov.ua/ 
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1551883981/ 
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=339010&tp=page 
http://semrayrada.cg.gov.ua/ 
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1552375621/ 
http://semrayrada.cg.gov.ua/ 

 
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=331889&tp=0 

https://www.pfu.gov.ua/cn/49397-u-novgorod-siverskomu-obgovoryly 

-aktualni-zminy-v-zakonodavstvi/ 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=333178&tp=0 

http://nvrada.cg.gov.ua/ 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=335484&tp=0 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=336519&tp=0 

http://nvrada.cg.gov.ua/ 

http://nvrada.cg.gov.ua/ 

http://nvrada.cg.gov.ua/ 

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=337788&tp=page 

http://nvrada.cg.gov.ua/ 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=339442&tp=0 

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=339539&tp=page 

http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=4901&tp=2&offset=0 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=331696&tp=page
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=338957&tp=page
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=333178&tp=0
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=335484&tp=0
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=336519&tp=0
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=337788&tp=page
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=339442&tp=0
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1. https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1547626794/?fbclid=IwAR2t8E75y-Y0ZD-

xXLE3G72C6v_iCobC6bZFk7avjY0UK2G8HeW2IVVCehI 

2. https://gromada.org.ua/gromada/koropska/ya-maju-pravo-

1539943417/?fbclid=IwAR2uvKxHtw9dI7uwszK2HzB2NyIZ6a_Wd5Y6hzBkRfS4nhmVXcrGa

KmQ0cU 

3. https://koropska-

gromada.gov.ua/news/1547630215/?fbclid=IwAR3aTyHCfkj0J9MNGmZrs1d7It45NbKDPIsqtIR

l21yV2_L_6jrgcyJgKXI 

4. https://www.youtube.com/watch?v=Jujg8Ikb7dE&feature=share&fbclid=IwAR2xcKJOZt8KA06

NjfTNm93ka79HFScAOmlkl-j7symltYWI2HhMOmATAFY 

5. https://www.youtube.com/watch?v=xNn37NKENOw&feature=share&fbclid=IwAR0pEpQ57A4d

hP3YNhOurEyQ6K1ECMav0Vvjm-32oht84xgFFNywuW7dX6s 

6. http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=335437&tp=page&fbclid=IwAR2BF907Xye9pSpRdCLfX_

vmLoPd258AX61X5tEggom0vMaTp1i6VIZSwms 

7. https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1549874353/?fbclid=IwAR17vUl4cvR6didvQm

Hc25g35IdoOwWX2oajCD1wmGtlE3eJKKCaBz_X5Uc 

8. https://www.youtube.com/watch?v=a_eL2UnqJO8&feature=share&fbclid=IwAR2kBHE8NYR6

KAHjRjQFnV60N_cDYsZ0TGUVYi9KNvqXXzikE-hu-Y2-0Fg 

9. https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1550218071/?fbclid=IwAR3EEnySCX6R5bF0m

vbXt3Sh5omWG22XQ0QO6f8xofmQLYAsMF9lhXVx7C4 

10. https://koropska-

gromada.gov.ua/news/1550218245/?fbclid=IwAR1ZHUNWKzrAcFDjuuzv7qjZGaCuWe1NSDqI

rcij1qlgo7FsmCxthaZ4k8w 

11. https://www.youtube.com/watch?v=jOn-

ChUfeZ0&feature=share&fbclid=IwAR1hSotjZGjBn1iu3H5OFwWKKWx49gs1h06ZGMntWpO

zLDMscethhtgus-E 

12. https://www.youtube.com/watch?v=9dx7MAgLQtM&feature=share&fbclid=IwAR1wDGF7LcvB

Fzow81iDWmnkfukZPrSWELZFp9GrD9hOCcYOGOAwHkEUIuQ 

13. https://www.youtube.com/watch?v=JmtP4gjjEn8&feature=share 

14. https://www.youtube.com/watch?v=DbSZhm-

ygIg&feature=share&fbclid=IwAR1r7b9GZPIQnfP6nCOB0EdjULVsZXjO68ZWd5VvPn_yTDC

flk2V0nne7ys 

15. https://www.youtube.com/watch?v=GxA57fi43wE&feature=share&fbclid=IwAR1R-

67cw0FhgNImPfpdPbKOKvoNA2p1PsKMxtEdA6wrI0Ysv6RAGS5FLTM 

16. ttps://www.youtube.com/watch?v=1B_A6iRhrBI&feature=share&fbclid=IwAR05JqOfi9F0x1GU

7OudJ3ldhKeUnt3AQIxBfCMKedNqP0ER140sU-jYd1I 

17. https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1551690122/?fbclid=IwAR0dSeKDo7iVkizY77

DpP6W6ZbroIGLkP21cEyXsuZ6Ozu17SNX9F4bU_W8 

18. https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1551890925/?fbclid=IwAR0-

1kT4GrsGtVMgHInFdrsnovPG96z8YbU5zBu-NictT753NMQVdblcdeA 

19. https://www.youtube.com/watch?v=kUkVfYhIWFk 

20. https://koropska-gromada.gov.ua/news/1553086090/ 

21. https://koropska-

gromada.gov.ua/news/1553175961/?fbclid=IwAR2KBeW5sm6DgDd9X7Dzf8ya-

sqEhRe9VTSK5uhaW53Po9VOnCC78fzf1GI 

22. https://koropska-

gromada.gov.ua/news/1553586423/?fbclid=IwAR0lDVpqoXBalPhntBE6ZSs6QVzGdUStZOWO

2BUAq1wsvvfvBufkqfPj1xM 

 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=334111&tp=page 
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=337086&tp=page 
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=337145&tp=0 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1547626794/?fbclid=IwAR2t8E75y-Y0ZD-xXLE3G72C6v_iCobC6bZFk7avjY0UK2G8HeW2IVVCehI
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1547626794/?fbclid=IwAR2t8E75y-Y0ZD-xXLE3G72C6v_iCobC6bZFk7avjY0UK2G8HeW2IVVCehI
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/ya-maju-pravo-1539943417/?fbclid=IwAR2uvKxHtw9dI7uwszK2HzB2NyIZ6a_Wd5Y6hzBkRfS4nhmVXcrGaKmQ0cU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/ya-maju-pravo-1539943417/?fbclid=IwAR2uvKxHtw9dI7uwszK2HzB2NyIZ6a_Wd5Y6hzBkRfS4nhmVXcrGaKmQ0cU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/ya-maju-pravo-1539943417/?fbclid=IwAR2uvKxHtw9dI7uwszK2HzB2NyIZ6a_Wd5Y6hzBkRfS4nhmVXcrGaKmQ0cU
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1547630215/?fbclid=IwAR3aTyHCfkj0J9MNGmZrs1d7It45NbKDPIsqtIRl21yV2_L_6jrgcyJgKXI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1547630215/?fbclid=IwAR3aTyHCfkj0J9MNGmZrs1d7It45NbKDPIsqtIRl21yV2_L_6jrgcyJgKXI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1547630215/?fbclid=IwAR3aTyHCfkj0J9MNGmZrs1d7It45NbKDPIsqtIRl21yV2_L_6jrgcyJgKXI
https://www.youtube.com/watch?v=Jujg8Ikb7dE&feature=share&fbclid=IwAR2xcKJOZt8KA06NjfTNm93ka79HFScAOmlkl-j7symltYWI2HhMOmATAFY
https://www.youtube.com/watch?v=Jujg8Ikb7dE&feature=share&fbclid=IwAR2xcKJOZt8KA06NjfTNm93ka79HFScAOmlkl-j7symltYWI2HhMOmATAFY
https://www.youtube.com/watch?v=xNn37NKENOw&feature=share&fbclid=IwAR0pEpQ57A4dhP3YNhOurEyQ6K1ECMav0Vvjm-32oht84xgFFNywuW7dX6s
https://www.youtube.com/watch?v=xNn37NKENOw&feature=share&fbclid=IwAR0pEpQ57A4dhP3YNhOurEyQ6K1ECMav0Vvjm-32oht84xgFFNywuW7dX6s
http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=335437&tp=page&fbclid=IwAR2BF907Xye9pSpRdCLfX_vmLoPd258AX61X5tEggom0vMaTp1i6VIZSwms
http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=335437&tp=page&fbclid=IwAR2BF907Xye9pSpRdCLfX_vmLoPd258AX61X5tEggom0vMaTp1i6VIZSwms
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1549874353/?fbclid=IwAR17vUl4cvR6didvQmHc25g35IdoOwWX2oajCD1wmGtlE3eJKKCaBz_X5Uc
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1549874353/?fbclid=IwAR17vUl4cvR6didvQmHc25g35IdoOwWX2oajCD1wmGtlE3eJKKCaBz_X5Uc
https://www.youtube.com/watch?v=a_eL2UnqJO8&feature=share&fbclid=IwAR2kBHE8NYR6KAHjRjQFnV60N_cDYsZ0TGUVYi9KNvqXXzikE-hu-Y2-0Fg
https://www.youtube.com/watch?v=a_eL2UnqJO8&feature=share&fbclid=IwAR2kBHE8NYR6KAHjRjQFnV60N_cDYsZ0TGUVYi9KNvqXXzikE-hu-Y2-0Fg
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1550218071/?fbclid=IwAR3EEnySCX6R5bF0mvbXt3Sh5omWG22XQ0QO6f8xofmQLYAsMF9lhXVx7C4
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1550218071/?fbclid=IwAR3EEnySCX6R5bF0mvbXt3Sh5omWG22XQ0QO6f8xofmQLYAsMF9lhXVx7C4
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1550218245/?fbclid=IwAR1ZHUNWKzrAcFDjuuzv7qjZGaCuWe1NSDqIrcij1qlgo7FsmCxthaZ4k8w
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1550218245/?fbclid=IwAR1ZHUNWKzrAcFDjuuzv7qjZGaCuWe1NSDqIrcij1qlgo7FsmCxthaZ4k8w
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1550218245/?fbclid=IwAR1ZHUNWKzrAcFDjuuzv7qjZGaCuWe1NSDqIrcij1qlgo7FsmCxthaZ4k8w
https://www.youtube.com/watch?v=jOn-ChUfeZ0&feature=share&fbclid=IwAR1hSotjZGjBn1iu3H5OFwWKKWx49gs1h06ZGMntWpOzLDMscethhtgus-E
https://www.youtube.com/watch?v=jOn-ChUfeZ0&feature=share&fbclid=IwAR1hSotjZGjBn1iu3H5OFwWKKWx49gs1h06ZGMntWpOzLDMscethhtgus-E
https://www.youtube.com/watch?v=jOn-ChUfeZ0&feature=share&fbclid=IwAR1hSotjZGjBn1iu3H5OFwWKKWx49gs1h06ZGMntWpOzLDMscethhtgus-E
https://www.youtube.com/watch?v=9dx7MAgLQtM&feature=share&fbclid=IwAR1wDGF7LcvBFzow81iDWmnkfukZPrSWELZFp9GrD9hOCcYOGOAwHkEUIuQ
https://www.youtube.com/watch?v=9dx7MAgLQtM&feature=share&fbclid=IwAR1wDGF7LcvBFzow81iDWmnkfukZPrSWELZFp9GrD9hOCcYOGOAwHkEUIuQ
https://www.youtube.com/watch?v=JmtP4gjjEn8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=DbSZhm-ygIg&feature=share&fbclid=IwAR1r7b9GZPIQnfP6nCOB0EdjULVsZXjO68ZWd5VvPn_yTDCflk2V0nne7ys
https://www.youtube.com/watch?v=DbSZhm-ygIg&feature=share&fbclid=IwAR1r7b9GZPIQnfP6nCOB0EdjULVsZXjO68ZWd5VvPn_yTDCflk2V0nne7ys
https://www.youtube.com/watch?v=DbSZhm-ygIg&feature=share&fbclid=IwAR1r7b9GZPIQnfP6nCOB0EdjULVsZXjO68ZWd5VvPn_yTDCflk2V0nne7ys
https://www.youtube.com/watch?v=GxA57fi43wE&feature=share&fbclid=IwAR1R-67cw0FhgNImPfpdPbKOKvoNA2p1PsKMxtEdA6wrI0Ysv6RAGS5FLTM
https://www.youtube.com/watch?v=GxA57fi43wE&feature=share&fbclid=IwAR1R-67cw0FhgNImPfpdPbKOKvoNA2p1PsKMxtEdA6wrI0Ysv6RAGS5FLTM
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1551690122/?fbclid=IwAR0dSeKDo7iVkizY77DpP6W6ZbroIGLkP21cEyXsuZ6Ozu17SNX9F4bU_W8
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1551690122/?fbclid=IwAR0dSeKDo7iVkizY77DpP6W6ZbroIGLkP21cEyXsuZ6Ozu17SNX9F4bU_W8
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1551890925/?fbclid=IwAR0-1kT4GrsGtVMgHInFdrsnovPG96z8YbU5zBu-NictT753NMQVdblcdeA
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1551890925/?fbclid=IwAR0-1kT4GrsGtVMgHInFdrsnovPG96z8YbU5zBu-NictT753NMQVdblcdeA
https://www.youtube.com/watch?v=kUkVfYhIWFk
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1553086090/
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1553175961/?fbclid=IwAR2KBeW5sm6DgDd9X7Dzf8ya-sqEhRe9VTSK5uhaW53Po9VOnCC78fzf1GI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1553175961/?fbclid=IwAR2KBeW5sm6DgDd9X7Dzf8ya-sqEhRe9VTSK5uhaW53Po9VOnCC78fzf1GI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1553175961/?fbclid=IwAR2KBeW5sm6DgDd9X7Dzf8ya-sqEhRe9VTSK5uhaW53Po9VOnCC78fzf1GI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1553586423/?fbclid=IwAR0lDVpqoXBalPhntBE6ZSs6QVzGdUStZOWO2BUAq1wsvvfvBufkqfPj1xM
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1553586423/?fbclid=IwAR0lDVpqoXBalPhntBE6ZSs6QVzGdUStZOWO2BUAq1wsvvfvBufkqfPj1xM
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1553586423/?fbclid=IwAR0lDVpqoXBalPhntBE6ZSs6QVzGdUStZOWO2BUAq1wsvvfvBufkqfPj1xM
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=337086&tp=page
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http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/ 
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=341036&tp=page 
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=341099&tp=0  
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/ 

 
http://promingazeta.blogspot.com/2019/01/blog-post_16.html#more 

 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=332911&tp=page 

 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=338085&tp=page 

 

https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/news/653981/ 

 

http://snovmr.gov.ua/podatkova-znyzhka-dlya-batkiv-yaki-vytrachayut-dodatkovi-koshty-na-navchannya-tvorchist-

i-dozvillya-svoyih-ditej-2/ 

 

http://snovmr.gov.ua/poryadok-vyznannya-osoby-takoyu-shho-vtratyla-pravo-korystuvannya-zhylym-

prymishhennyam/  

 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=339510&tp=page  

 

https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/news/661885  

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=339498&tp=page 

https://sosnitsa-rada.gov.ua/prava-ditey-shho-treba-znati/                        

https://sosnitsa-rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo/   https://sosnitsa-

rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo/     

http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=27681&tp=1   

 https://sosnitsa-rada.gov.ua/vazhliva-informatsiya-dlya-vibortsiv/             

https://sosnitsa-rada.gov.ua/vi-realno-mozhete-otrimati-bezoplatnu-pravovu-dopomogu/ https://sosnitsa-

rada.gov.ua/u-sosnitskomu-rajonnomu-sektori-filiyi-derzhavnoyi-ustanovi-tsentr-probatsiyi-v-chernigivskij-

oblasti-konsultuvali-gromadyan/   

https://sosnitsa-rada.gov.ua/vi-realno-mozhete-otrimati-bezoplatnu-pravovu-dopomogu/ 

 

 

 

 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=341036&tp=page
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=341099&tp=0
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://promingazeta.blogspot.com/2019/01/blog-post_16.html#more
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=332911&tp=page
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=338085&tp=page
https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/news/653981/
http://snovmr.gov.ua/podatkova-znyzhka-dlya-batkiv-yaki-vytrachayut-dodatkovi-koshty-na-navchannya-tvorchist-i-dozvillya-svoyih-ditej-2/
http://snovmr.gov.ua/podatkova-znyzhka-dlya-batkiv-yaki-vytrachayut-dodatkovi-koshty-na-navchannya-tvorchist-i-dozvillya-svoyih-ditej-2/
http://snovmr.gov.ua/poryadok-vyznannya-osoby-takoyu-shho-vtratyla-pravo-korystuvannya-zhylym-prymishhennyam/
http://snovmr.gov.ua/poryadok-vyznannya-osoby-takoyu-shho-vtratyla-pravo-korystuvannya-zhylym-prymishhennyam/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/prava-ditey-shho-treba-znati/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=27681&tp=1
https://sosnitsa-rada.gov.ua/vazhliva-informatsiya-dlya-vibortsiv/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/vi-realno-mozhete-otrimati-bezoplatnu-pravovu-dopomogu/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/u-sosnitskomu-rajonnomu-sektori-filiyi-derzhavnoyi-ustanovi-tsentr-probatsiyi-v-chernigivskij-oblasti-konsultuvali-gromadyan/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/u-sosnitskomu-rajonnomu-sektori-filiyi-derzhavnoyi-ustanovi-tsentr-probatsiyi-v-chernigivskij-oblasti-konsultuvali-gromadyan/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/u-sosnitskomu-rajonnomu-sektori-filiyi-derzhavnoyi-ustanovi-tsentr-probatsiyi-v-chernigivskij-oblasti-konsultuvali-gromadyan/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/vi-realno-mozhete-otrimati-bezoplatnu-pravovu-dopomogu/
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД. 

 

Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги  

 Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 

місцевих центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та 

бюро) для виконання функції представництва. 

 

Завдання 2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 Працівниками Менського місцевого центру складені та розміщені правові 

консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 

 Особливості укладення договорів банківського вкладу (в тому числі 

відшкодування коштів за вкладом у випадку ліквідації банків). 

 Порядок і черговість відшкодування коштів за вкладами Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб. 

 Порядок видачі посвідчення учасника бойових дій. 

 Організація проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними. 

 Виділення земельної ділянки учаснику антитерористичної операцій. 

 Вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної 

дієздатності 

 Запобігання та протидія домашньому насильству. 

 

Крім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, 

редагування (за потреби) та підтримання в актуальному стані розміщених місцевим 

центром правових консультацій. 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських рішень 

  

З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 

взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 

територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період по 

КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 611530,00 грн.  

 

Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
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[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 

новітніх інформаційних технологій. 

 

Завдання 4.1 Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі 

бюджетне та фінансове управління 

 

З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпечення 

та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на належному рівні, з 

дотримання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов, наказів та інших 

нормативно – правових актів.  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

За період з 01 січня по 31 березня 2019 року (I квартал) Менським МЦ та 

відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1950 звернень клієнтів, 1839 особам було надано 

правову консультацію, 110 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 1 

спрямовано до установи, організації (установ, організацій), з якою центром 

організовано співпрацю для надання правової допомоги по суті порушеного питання  

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 
395 377 18 

2 Відділ «Коропське бюро 

правової допомоги» 426 411 15 

3 Відділ «Корюківське бюро 

правової допомоги» 230 225 5 

4 Відділ «Новгород-Сіверське 

бюро правової допомоги» 
267 251 16 

5 Відділ «Семенівське бюро 

правової допомоги» 
207 191 15 

6 Відділ «Сновське бюро 

правової допомоги» 
210 180 30 

7 Відділ «Сосницьке бюро 

правової допомоги» 
215 204 11 

 Разом по МЦ 1950 1839 110 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 108 

рішень про надання БВПД та надано 46 доручень адвокатам, та 62 наказів штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

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

У I кварталі 2019 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного 459 (_23,5_%), спадкового 327 (_16,8_%), іншого цивільного 274 

(_14,1_%) права, житлового 267 (_13,7_%), земельного 172 (_8,8_%), з інших 

питань 126 (_6,5_%), трудового 87 (_4,5_%), соціального забезпечення 76 (_3,9_%), 

договірного 72 (_3,7_%), адміністративного 52 (_2,7_%), з питань виконання 

судових рішень 37 (_1,9_%), з медичних питань 1 (_0,1_%), з не правових питань 

клієнти не зверталися.  
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у IV кварталі 

2018 року за категорією питань. 

 
Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 459 

2 спадкове 327 

3 інше цивільне 274 

4 житлове 267 

5 земельне 172 

6 інше 126 

7 трудове 87 

8 соціальне забезпечення 76 

9 договірне 72 

10 адміністративне 52 

11 виконання судових рішень 37 

12 медичне 1 

13 неправове питання 0 

Разом 1950 

23%

17%

14%

14%

9%

6%
4%4%

4%

3%
2%0%0%

Кількість опрацьованих звернень

сімейне

спадкове

інше цивільне

житлове

земельне

інше

трудове

соціальне забезпечення

договірне

адміністративне

виконання судових рішень

медичне

неправове питання



47 

Діаграма 3. Кругова діаграма по розподілу за статтю 

 
Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за статтю. 

№ 

з/п 
Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 747 

2 Чоловіки 467 

Разом  1214 

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 358 

3 від 35 до 60 років включно 595 

4 понад 60 256 

Разом  1214 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у I кварталі 2019 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 82 (_78_%), інвалідам 

13 (_12_%), дітям, які не належать до окремих категорій 3 (_3_%), особам, які 

62%

38%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги  за статтю

Жінки

Чоловіки

1%

18%54%

27%

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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мають статус свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях 3 (_3_%), 

ветеранам війни 2 (_2_%), внутрішньо-переміщеним особам 2 (_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 

82 

2 інваліди 13 

3 
діти, які не належать до окремих 

категорій 3 

4 

особи, які мають статус 

свідків/потерпілих у кримінальних 

провадженнях 3 

5 ветерани війни 2 

6 внутрішньо переміщені особи 2 

Разом  105 

Крім цього, Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є 

відокремленими структурними підрозділами у I кварталі 2019 року було: 

 здійснено 29 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 

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 193 особи, в тому числі 117 осіб звернулися за 

78%

12%

3%
3%

2%
2%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД

малозабезпечені особи

інваліди

діти, які не належать до окремих 
категорій

свідки/потерпілі у кримінальних 
провадженнях

ветерани війни

внутрішньо переміщені особи
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отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 76 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 33 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 74 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 219 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 139 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 44 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/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу 

Кількість 

проведени

х право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаці

йних 

матеріалів

, 

розміщени

х у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
29/117 18/76 33 219 44 139 

2 Відділ 

«Коропське 

БПД» 

5/30 3/20 6 70 20 23 

3 Відділ 

«Корюківське 

БПД» 
5/7 1/3 1 16 0 7 

4 Відділ 

«Новгород-

Сіверське БПД» 
4/17 2/7 2 33 8 10 

5 Відділ 

«Семенівське 

БПД» 

5/12 6/16 11 25 0 13 

6 Відділ 

«Сновське 

БПД» 

4/26 1/9 8 19 9 9 

7 Відділ 

«Сосницьке 

БПД» 

3/7 2/11 1 23 2 10 

 

 


