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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: 

02 квітня 2018 року проведено прийом громадян у 

приміщенні Семенівського районного сектору з питань 

пробації Центрального міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України.  

06 квітня 2018 року проведено інформаційний захід 

для відвідувачів управління соціального захисту 

населення Сновської райдержадміністрації. Під час якого 

проведено інформування відвідувачів управління про 

діяльність системи безоплатної правової допомоги.  
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12 квітня 2018 року проведено прийом громадян у 

приміщенні Семенівського районного центру зайнятості. 

Працівник бюро надала відповідні роз’яснення та 

поінформувала про проект «Я маю право!». 

13 квітня 2018 року в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено 

правопросвітницький захід для вихованців 3-Б класу 

Сновського навчально-виховного комплексу.  

17 квітня 2018 року  в рамках  

правопросвітницьких заходів, спрямованих   на 

запобігання дискримінації, під час семінару в 

Новгород-Сіверському районному центрі зайнятості  

висвітлено правове становище жінок  на ринку  праці. 

                                                    

18 квітня 2018 року в рамках реалізації проекту «Я 

маю право!» проведено правопросвітницький урок на тему 

«Знай свої права та обов’язки» для старшокласників 

Семенівського району.  

 

17 квітня 2018 року проведено лекцію  для осіб,  засуджених до покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі та перебувають на обліку у Менському районному 

секторі з питань пробації. 

 

19 квітня 2018 року з метою правопросвітництва   

на  уроці правознавства для  учнів  Новгород-Сіверської 

державної  гімназії ім. К.Д.Ушинського висвітлено 

особливості адміністративної відповідальності 

неповнолітніх. 

  

27 квітня 2018 року в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» проведено інформаційних захід для 

працівників та відвідувачів Сновського відділення 

Корюківського об’єднаного управління пенсійного фонду 

України.  

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2071240593119013/2071240443119028/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2071240593119013/2071240443119028/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2071240593119013/2071240443119028/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2071240593119013/2071240443119028/?type=3
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03 травня 2018 року спільно з представниками 

Семенівського військового комісаріату проведено прийом 

громадян. Працівник бюро надала відповідні роз’яснення та 

поінформувала про проект «Я маю право!». 

 

Протягом квітня місяця 2018 року, в межах реалізації Всеукраїнського 

просвітницького проекту «Я маю Право!», для учнів 9-их - 11-их класів 

Макошинського, Блистівського, Величківського та Киселівського закладів загальної 

середньої освіти Менської міської ради провела правопросвітницькі уроки на теми: 

«Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Заходи впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх», «Насильство, його види», «Декларація прав 

людини – права і обов’язки кожного». 

07 травня 2018 року проведено інформаційно-

комунікативну зустріч з  медичними працівниками  

структурних  підрозділів комунального закладу 

«Новгород-Сіверський районний Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської 

районної ради, розташованих в сільській місцевості, в 

ході якої  присутніх ознайомлено  з практичними 

аспекти реалізації права на безоплатну правову 

допомогу. 

10 травня 2018 року проведено інформаційну годину для 

студентів Сосницького професійного аграрного ліцею.  

 

11 травня 2018 року  проведено інформаційно-

комунікативну зустріч з особами, які перебувають на 

обліку в Новгород-Сіверському районному центрі 

зайнятості, в ході якої в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» висвітлено 

основні зміни   щодо  порядку призначення житлових 

субсидій. 

 

11 травня 2018 року  участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Про 

соціально-трудові права українських жінок». Захід відбувся за участю представників 

органів місцевого самоврядування та членів громадських організацій. 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2078653619044377/2078653519044387/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2078653619044377/2078653519044387/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2082807141962358/2082806951962377/?type=3
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10 та 11 травня 2018 року в межах проекту «Я маю право!» та з  метою 

підвищення рівня правової освіти дітей у випадках домашнього насильства, 

дискримінації, злочинності,  проведено для учнів Бірківського, Лісківського та 

Феськівського  закладів загальної середньої освіти Менської міської ради 

правопросвітницькі уроки. 

15 травня 2018 року головний спеціаліст Коропського 

бюро правової допомоги Ангеліна Журба взяла участь в 

заході присвяченому Дню сім’ї в «Університеті ІІІ віку», 

який діє при Коропському територіальному центрі 

соціального обслуговування. 

15 травня 2018 року в рамках проекту «Я маю право!»  

для учнів  9-х класів Семенівської районної гімназії 

проведено урок правознавства на тему: «Права та обов’язки 

неповнолітніх».  

 

16 травня 2018 року проведено інформаційну зустріч 

з неповнолітніми, які перебувають на обліку Новгород-

Сіверського районного сектору з питань пробації .  Мета 

заходу -  інформування дітей про їх права та способи 

захисту власних прав, зокрема про право на безоплатну 

правову допомогу. 

 

17 травня 2018 року з метою правопросвітництва 

проведено інформаційну зустріч з мешканцями села 

Леньків Новгород-Сіверського району, в ході якої 

проінформовано про  безоплатну правову допомогу, як 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2085113958398343/2085113818398357/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2085113958398343/2085113818398357/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2085113958398343/2085113818398357/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2085113958398343/2085113818398357/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2082807141962358/2082806951962377/?type=3
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один з  напрямків реалізації загальнонаціонального  правопросвітницького проекту 

«Я маю право!». 

 

22 травня 2018 року проведено робочу зустріч з представниками Сновського 

сектору з питань пробації Юлія Литвиненко з неповнолітнім під обліковим, учнем 

Комунального закладу «Сновської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів» 

Чернігівської обласної ради разом з практичним психологом цього закладу Оленою 

Железняк. 

23 травня 2018 року з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги та поширення інформації 

про загальнонаціональний проект «Я маю право!», взяла 

участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 

Коропському районному центрі зайнятості. 

 

    

25 травня 2018 року проведено   семінар з особами, 

які перебувають на обліку в Сосницькому районному 

центрі зайнятості. 

1 червня 2018 року в Корюківському міському парку з 

нагоди Міжнародного Дня захисту дітей проведено зустріч 

з школярами Перелюбської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів.  

 

04 червня 2018 року проведено зустріч з особами, 

засудженими до покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі та перебувають на обліку у 

Корюківському районному секторі з питань пробації. 

 

06 червня 2018 року в межах проекту «Я маю 

право!», проведено годину правознавства для учнів 

молодших класів Коропської загальноосвітньої школи 

№1. 

 

06 червня 2018 року  в межах проекту «Я маю 

право!»  проведено правовиховну бесіду з учнями 7-х 

- 9-х класів Семенівщини.  
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21 червня 2018 року з метою 

поширення інформації про 

загальнонаціональний проект «Я маю 

право!» та розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги, працівник 

бюро взяла участь у семінарі для осіб, які 

перебувають на обліку у Коропському 

районному центрі зайнятості. 

 

27 червня 2018 року взято участь у діалозі-спілкування: «Конституція 

України: шляхи реалізації» на базі Корюківської центральної районної бібліотеки. 

 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб 

похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 

 12 червня 2018 року забезпечено виїзд за місцем проживання до особи з 

особливими потребами з метою надання безоплатної адресної правової допомоги. 

 

21  червня 2018 року  проведено інформаційно-

комунікативну зустріч у  відділенні стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання Новгород-Сіверського 

територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

22 червня 2018 року працівник центру взяла участь у 

заході присвяченому Дню Конституції України. Захід відбувся 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2095344830708589/2095344550708617/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2095344830708589/2095344550708617/?type=3
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на базі відділення стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового  проживання Комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)» Менської міської ради 

Менського району Чернігівської області (с. Стольне 

Менського району, Чернігівської області). 

 

25 червня 2018 року проведено інформаційних заходів для одиноких людей 

похилого віку проживаючих  в стаціонарному відділенні для тимчасового та 

постійного проживання одиноких людей похилого віку 

в с. Нові Боровичі Сновського району. 

 

26 квітня 2018 року  проведено прийом громадян 

у приміщенні відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання 

Семенівського територіального центру.  

 

 

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: 

12 квітня  2018 року проведено  робочу зустріч з трудовим колективом 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сосницької РДА. 

 

        22  травня 2018 року проведено роз’яснювальну бесіду з неповнолітньою 

особою, яка перебуває на обліку в службі з питань пробації разом з начальником 

Сосницького районного сектору з питань пробації. 

 

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 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2074748546101551/2074748416101564/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2074748546101551/2074748416101564/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2074748546101551/2074748416101564/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2074748546101551/2074748416101564/?type=3
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рекомендацій працівниками безоплатної вторинної правової допомоги 

проводились робочі зустрічі: 

07 червня 2018 року -  із секретарем Ковпинської сільської ради  Новгород-

Сіверського району. 

 

Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 

комунікативних заходів: 

З метою налагодження співпраці та проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи, в рамках підняття рівня правової обізнаності та в 

рамках реалізації загальнонаціонального просвітницького проекту «Я маю 

право!» відбулися робочі зустрічі: 

02 квітня 2018 року   - на  семінарі  з  бібліотечними 

працівниками  Новгород-Сіверської районної 

централізованої бібліотечної системи в  рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту  «Я 

маю право!»  висвітлено  основні положення Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 

 

02 квітня 2018 року проведено робочу зустріч з 

начальником Сновського районного сектору з 

питань пробації Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції України 

Ігорем Шуляком. Під час зустрічі обговорили умови 

надання безоплатної первинної правової допомоги 

та доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги особам, які перебувають на обліку Сновського районного сектору з питань 

пробації. 



 
11 

 

03 квітня 2018 року в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» проведено для учнів Сновської районної гімназії 

Сновської міської ради Чернігівської області 

правопросвітницький урок на тему «Знай свої права та 

обов’язки» 

 

03 квітня 2018 року  проведено інформаційний 

захід для трудового колективу відділу освіти, молоді та 

спорту Семенівської міської ради, з метою 

розповсюдження інформації про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право!» та 

покращення реалізації права громадян на отримання 

безоплатної правової допомоги. 

 

06 квітня 2018 року напередодні відзначення Міжнародного дня ромів та в 

межах реалізації загальнонаціонального проекту «Я маю право!»   проведено робочу 

зустріч з працівниками Сновського районного сектору управління державної 

міграційної служби України.  

 

10 квітня 2018 року  з метою налагодження 

співпраці та розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги, провела інформаційно-

комунікативну зустріч з трудовим колективом 

управління соціального захисту населення 

Семенівської районної державної адміністрації, також 

працівник бюро поінформувала присутніх про проект «Я маю право». 

 

12 квітня 2018 року  проведено інформаційно-

комунікативну зустріч з працівниками Новгород-Сіверського 

РСУДМС України в Чернігівській обл., в ході якої висвітлено  

суть та завдання загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» та 

проінформовано про  право на безоплатну правову допомогу 

як один з ключових елементів його реалізації. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357.1073741828.1626352114274532/2063128053930267/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357.1073741828.1626352114274532/2063128053930267/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357.1073741828.1626352114274532/2063128053930267/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357.1073741828.1626352114274532/2063128053930267/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2067304536845952/2067304230179316/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2067304536845952/2067304230179316/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2067304536845952/2067304230179316/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2067304536845952/2067304230179316/?type=3
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18 квітня 2018 року  в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» проведено 

інформаційно-правопросвітницький захід з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству   для старшокласників  

Печенюгівського навчально-виховного комплексу, розташованого 

в с. Печенюги  Новгород-Сіверського району. 

 

18 квітня 2018 року в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

проведено урок правознавства для учнів 9-х класів 

Сновської районної гімназії. Темою уроку  стала  

«Реалізація права неповнолітніх на працю»   

 

04 травня 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом 

Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Сновської міської ради Чернігівської області. 

 
 

07 травня 2018 року - проведено  робочу зустріч з 

начальником  управління соціального захисту населення, 

сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Світланою 

Чувановою, в ході якої  проінформовано про 

загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю 

право!» та  обговорено напрямки подальшої  співпраці . 

 



 
13 

В 10 травня 2018 року рамках реалізації загальнонаціонального право 

просвітницького проекту « Я маю право» проведено робочу зустріч з працівниками 

управління соціального захисту населення Сосницької РДА. 

14 травня 2018 року в рамках проекту «Я маю право!», проведено для учнів 9-х 

– 11-х класів Рогізківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради 

урок права на тему: «Права та обов’язки неповнолітніх». 

 

 

16 травня 2018 року проведено інформаційну 

зустріч з неповнолітніми, які перебувають на обліку 

Новгород-Сіверського районного сектору з питань 

пробації .  Мета заходу -  інформування дітей про їх 

права та способи захисту власних прав, зокрема про 

право на безоплатну правову допомогу. 

 

16 травня 2018 року головний спеціаліст Коропського бюро 

правової допомоги Ангеліна Журба провела робочу зустріч з 

представниками Коропського районного відділу реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області та Коропського районного сектору з питань 

пробації. 

 

16 травня 2018 року проведено інформаційно-комунікативну зустріч з 

відвідувачами Новгород-Сіверської центральної районної бібліотеки в ході якої 

проінформовано про загальнонаціональний правопросвітницький  проект  "Я МАЮ 
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ПРАВО!" та практичні аспекти, пов’язані з реалізацією права на безоплатну правову 

допомогу. 

 

22 травня 2018 року проведено робочу зустріч з практикуючим психологом 

Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Управління освіти, молоді і 

спорту Сновської міської ради Наталією Кривошеєвою.  

23 травня 2018 року проведено робочу зустріч з адвокатом Олесею 

Хоминською, яка співпрацює з системою безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

31 травня 2018 року, напередодні Міжнародного дня захисту дітей,  начальник 

Новгород-Сіверського бюро правової допомоги Наталія Довбня у ході  пізнавально-

розважальної мандрівки «Нехай же щирий сміх дитячий над Україною луна», що  

проводилась    на базі  Новгород-Сіверської   районної  бібліотеки для дітей, 

розповіла про права дітей. 

 

01 червня 2018 року напередодні Міжнародного 

дня захисту прав дітей та в межах національного 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» для 

учнів 2 класів Сновської загальноосвітньої школи №1 

проведено інтелектуальну гру «Права знаю, обов'язки 

маю».   

 

07 червня  2018 року проведено правопросвітнецький 

захід для осіб, які перебувають на обліку в Сновському 

районному центрі зайнятості. Правопросвітнецький захід був 

спрямований на запобігання безробіттю.  
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12 червня 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом відділу 

державної реєстрації та надання адміністративних послуг Сосницької РДА. 

 

13 червня 2018 року проведено робочу зустріч з працівниками відділу у 

Семенівському районі Головного управління держгеокадастру у Чернігівській 

області. 

 

18 червня 2018 року проведено зустріч з трудовими колективами Прибинської 

ЗОШ І-ІІ ступенів та Охрамієвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Корюківського району з 

метою розповсюдження інформації про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект «Я маю право!» та покращення реалізації права громадян на отримання 

безоплатної правової допомоги. 

 

18 червня 2018 року в рамках проекту «Я маю право!»  та 

з метою правопросвітництва під час семінару з особами, які 

перебувають на обліку в Новгород-Сіверському центрі 

зайнятості, висвітлено  практичні аспекти отримання 

безоплатної правової допомоги та    актуальні аспекти чинного 

законодавства. 

19 червня 2018 року у приміщенні Центру проведено «День відкритих дверей» 

для осіб,  засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі та які 

перебувають на обліку у Менському районному секторі з питань пробації. 

 

21 червня 2018 року  проведено робочу зустріч з адвокатом Майєю Мошко, 

яка співпрацює з системою безоплатної вторинної правової допомоги. 
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26 червня 2018 року напередодні відзначення 

річниці Конституції України спільно з 

представником Сновського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області завітали до Сновського 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Дружба».  

 

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: 

26 квітня 2018 року  з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги забезпечено вуличне 

інформування с. Спаське Сосницького району. 

 

З метою інформування населення та поширення 

інформаційних роздаткових матеріалів 23 травня 2018 року 

проведено вуличне інформування жителів смт. Сосниця. 

 

11 травня 2018 року в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» проведено вуличне інформування  мешканців 

села Рогізки Сновського району. 

 

07 червня 2018 року  проведено вуличне інформування 

мешканців міста Семенівка. 

 

13 червня 2018 року з метою інформування населення  

про право на безоплатну правову допомогу   та 

загальнонаціональний просвітницький  проект «Я маю право!» 

проведено вуличне інформування населення в м. Новгород-

Сіверський.  

  

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2095536534022752/2095536374022768/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2095536534022752/2095536374022768/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2095536534022752/2095536374022768/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2095536534022752/2095536374022768/?type=3
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20 червня 2018 року проведено вуличне інформування мешканців смт. Короп. 

 

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: 

12 квітня 2018 року  - на базі  Новгород-Сіверськомого 

РСУДМС України в Чернігівській обл. 

 

18 квітня 2018 року - забезпечено роботу дистанційного 

консультаційного пункту у приміщенні селищної ради смт. 

Березна (Менського району Чернігівської області).  

 

20 квітня 2018 року  проведено спільний прийом 

громадян Стольненського старостинського округу 

Менської міської ради. 

 

25 квітня 2018 року - мобільного консультаційного пункту в селі  Кучинівка 

Сновського районупрацював спільно з представниками Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області. 

 
 

26 квітня 2018 року - мобільного консультаційного пункту в приміщенні 

Спаської сільської ради Сосницького району. 
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27 квітня та 29 травня 2018 року - дистанційного консультаційного пункту  у  

Сосницькому районному центрі зайнятості. 

 

03 травня 2018 року  - в Киселівському  

старостинському окрузі Менської міської ради. 

 

08 травня 2018 року - у приміщенні Менського 

районного центру зайнятості. 

 

11 травня 2018 року - мобільного консультаційного пункту в с. Рогізки. 

15 травня 2018 року директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області Ірина Протченко, директор Менського МЦ з надання БВПД 

Анатолій Єрмоленко спільно з керівником проектів Чернігівського громадського 

комітету захисту прав людини Наталією Куліковою, заступником начальника 

управління землеустрою та охорони земель-начальник відділу землеустрою та 

охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

Ігорем Пузаном, начальником відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та 

підвищення кваліфікації державних реєстраторів Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області Світланою Федчун провели спільний 

прийом громадян. 

 

15 травня 2018 року - в селі Займище забезпечена роботу виїзної громадської 

приймальні. 

 

16 травня 2018 року – у приміщенні Березнянської селищної ради Менського 

району Чернігівської області відбувся прийом громадян; 
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16 травня 2018 року - в управлінні соціального захисту населення Новгород-

Сіверської районної державної адміністрації. 

 

23 травня 2018 року – мобільного консультаційного пункту у приміщенні 

Коропського районного центру зайнятості. 

 

22 травня 2018 року  - у Синявському старостинському окрузі Менської 

міської ради (Менського району Чернігівської області). 

 

31 травня 2018 року - у приміщенні Корюківського об’єднаного управління 

Пенсійного Фонду України працював дистанційний консультативний пункт. 

 

31 травня 2018 року - мобільного консультаційного пункту в Сновській міській 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 

.   

 

07 червня 2018 року - у приміщенні Перелюбської сільської ради в 

Корюківського району. 

 

07 червня 2018 року  -  мобільного консультаційного пункту в приміщенні 

Ковпинської сільської ради в с. Пушкарі Новгород-Сіверського району. 
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08 червня 2018 року - комунальному лікувально-профілактичному закладі 

«Сосницька центральна районна лікарня». 

 

13 червня 2018 року - мобільного консультаційного пункту в приміщенні 

відділення поштового зв’язку Сновськ Чернігівської дирекції УД ПАТ «Укрпошта». 

 

 

 14 червня 2018 року - Сосницькому районному секторі Управління ДМС у 

Чернігівській області. 

 

14 червня 2018 року  - мобільного консультаційного пункту у приміщенні 

Новгород-Сіверського районного суду. 

18 червня 2018 року - у приміщеннях Охрамієвицької та Прибинської 

сільських рад Корюківського району. 

21 червня 2018 року та 24 травня 2018 року  - дистанційного консультаційного 

пункту в  державній установі «Новгород-Сіверська установа виконання покарань 

(№31). 

20 червня 2018 року - у приміщенні Березнянської селищної ради Менського 

району Чернігівської області. 

 

 22 червня  2018 року  - мобільного консультаційного пункту на базі Новгород-

Сіверського  об’єднаного міського  військового комісаріату. 

 

26 червня 2018 року - у Феськівському  старостинському окрузі Менської 

міської ради (Менського району Чернігівської області). 

 

 

Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 

(веб-сайти) 

http://nsiverskyi-

cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/241/vn/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D

http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/241/vn/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/241/vn/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/
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0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-

%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87

%D0%BD%D0%B8%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B

A%D1%96%D0%B2/    

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

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

http://nsiverskyi-

cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/246/vn/%C2%AB%D0%84%D0%B2%D1%80%D0

%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%C2%BB/ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1920904314595446&id=18856090

94791635   

https://www.facebook.com/kievcmru/posts/213688392563034   

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=302214&tp=0   

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=302214&tp=0https://www.facebook.com/nsrda2 

17/posts/577278985978988  

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305177&tp=0   

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305177&tp=0https://www.facebook.com/nsrda20

17/posts/590489904657896    

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305177&tp=0https://www.facebook.com/nsrda20

17/posts/590489904657896     

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

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=305292&tp=0   

http://nvrada.cg.gov.ua   

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305528&tp=0   

http://sosnitsa-rada.gov.ua/dopomoga-z-pitan-zahistu-prav-u-sferi-zemelnogo-

zakonodavstva-ta-orendnih-vidnosin      

http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=297689&tp=0  

http://koropska-gromada.gov.ua/news/1524488553/   

http://koropska-gromada.gov.ua/news/1525507987/   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=392289891253480&id=100014174

169806  

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=298082&tp=0  

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1529063843/  

https://www.facebook.com/koropselrada/posts/947258002112546   

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=304691&tp=0   

http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=298521&tp=0   

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=298793&tp=0   

http://koryukivka-rada.gov.ua/2018/05/dlya-systemy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-

vygotovyly-buklety-shryftom-brajlya/  

http://koryukivka-rada.gov.ua/2018/06/v-ukrayini-startuvala-informatsijna-kampaniya-

bezoplatna-pravova-dopomoga-zavzhdy-poruch/  

http://promingazeta.blogspot.com/2018/05/blog-post_13.html#more  

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=299517&tp=0  

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=11552&tp=2&offset=2
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/246/vn/%C2%AB%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%C2%BB/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/246/vn/%C2%AB%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%C2%BB/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/246/vn/%C2%AB%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%C2%BB/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/246/vn/%C2%AB%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%C2%BB/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1920904314595446&id=1885609094791635
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1920904314595446&id=1885609094791635
https://www.facebook.com/kievcmru/posts/213688392563034
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=302214&tp=0
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=302214&tp=0https://www.facebook.com/nsrda2%2017/posts/577278985978988
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=302214&tp=0https://www.facebook.com/nsrda2%2017/posts/577278985978988
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305177&tp=0
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305177&tp=0https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/590489904657896
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305177&tp=0https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/590489904657896
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305177&tp=0https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/590489904657896
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305177&tp=0https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/590489904657896
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=305292&tp=0
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=305528&tp=0
http://sosnitsa-rada.gov.ua/dopomoga-z-pitan-zahistu-prav-u-sferi-zemelnogo-zakonodavstva-ta-orendnih-vidnosin
http://sosnitsa-rada.gov.ua/dopomoga-z-pitan-zahistu-prav-u-sferi-zemelnogo-zakonodavstva-ta-orendnih-vidnosin
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=297689&tp=0
http://koropska-gromada.gov.ua/news/1524488553/
http://koropska-gromada.gov.ua/news/1525507987/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=392289891253480&id=100014174169806
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=392289891253480&id=100014174169806
http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=298082&tp=0
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1529063843/
https://www.facebook.com/koropselrada/posts/947258002112546
http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=304691&tp=0
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=298521&tp=0
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=298793&tp=0
http://koryukivka-rada.gov.ua/2018/05/dlya-systemy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-vygotovyly-buklety-shryftom-brajlya/
http://koryukivka-rada.gov.ua/2018/05/dlya-systemy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-vygotovyly-buklety-shryftom-brajlya/
http://koryukivka-rada.gov.ua/2018/06/v-ukrayini-startuvala-informatsijna-kampaniya-bezoplatna-pravova-dopomoga-zavzhdy-poruch/
http://koryukivka-rada.gov.ua/2018/06/v-ukrayini-startuvala-informatsijna-kampaniya-bezoplatna-pravova-dopomoga-zavzhdy-poruch/
http://promingazeta.blogspot.com/2018/05/blog-post_13.html#more
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=299517&tp=0
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https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%

D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-

%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81

%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-

1885609094791635/?hc_ref=ARQ0VE1LLtrvVYTjg4Roz88PItFRcBn9DSm9pLl5GfLEp

Hw6YDIBlJ230M_A0C__BL8  

http://promingazeta.blogspot.com/2018/04/blog-post_94.html#more   

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=304181&tp=0  

http://semrayrada.cg.gov.ua/  

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=297947&tp=0  

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=298117&tp=0   

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=303448&tp=0   

https://menarcz.wordpress.com/2018/04/19/%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%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

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

%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC/#more-5493 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=295533&tp=0 

http://nslovo.com/blog/zasudzhenym-rozpovily-pro-poryadok-zvernennya-do-

yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudyny 

http://menarada.gov.ua/u-meni-obhovoryly-poryadok-zvernennya-do-evropejskoho-sudu-

z-prav-lyudyny/  

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=296008&tp=0  

https://menarcz.wordpress.com/2018/04/23/%D1%83-

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-

%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B

8%D1%81%D1%8C-%D1%96%D0%B7-%D0%B2/ 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=296148&tp=0 

http://menarada.gov.ua/u-blystivskij-shkoli-vyznachalys-iz-vyborom-profesiji-ta-vchyly-

zahyschaty-svoji-prava/ 

http://nslovo.com/blog/u-blystovi-starshoklasnyky-vyznachalysya-z-vyborom-profesiyi 

http://menarada.gov.ua/do-uvahy-hromadyan-2/ 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=303990&tp=0 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1953953554623855&id=18856090

94791635  

 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1885609094791635/?hc_ref=ARQ0VE1LLtrvVYTjg4Roz88PItFRcBn9DSm9pLl5GfLEpHw6YDIBlJ230M_A0C__BL8
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1885609094791635/?hc_ref=ARQ0VE1LLtrvVYTjg4Roz88PItFRcBn9DSm9pLl5GfLEpHw6YDIBlJ230M_A0C__BL8
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1885609094791635/?hc_ref=ARQ0VE1LLtrvVYTjg4Roz88PItFRcBn9DSm9pLl5GfLEpHw6YDIBlJ230M_A0C__BL8
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1885609094791635/?hc_ref=ARQ0VE1LLtrvVYTjg4Roz88PItFRcBn9DSm9pLl5GfLEpHw6YDIBlJ230M_A0C__BL8
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1885609094791635/?hc_ref=ARQ0VE1LLtrvVYTjg4Roz88PItFRcBn9DSm9pLl5GfLEpHw6YDIBlJ230M_A0C__BL8
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1885609094791635/?hc_ref=ARQ0VE1LLtrvVYTjg4Roz88PItFRcBn9DSm9pLl5GfLEpHw6YDIBlJ230M_A0C__BL8
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1885609094791635/?hc_ref=ARQ0VE1LLtrvVYTjg4Roz88PItFRcBn9DSm9pLl5GfLEpHw6YDIBlJ230M_A0C__BL8
http://promingazeta.blogspot.com/2018/04/blog-post_94.html#more
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=304181&tp=0
http://semrayrada.cg.gov.ua/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=297947&tp=0
http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=298117&tp=0
http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=303448&tp=0
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/19/%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%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC/#more-5493
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/19/%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%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC/#more-5493
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/19/%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%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC/#more-5493
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/19/%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%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC/#more-5493
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/19/%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%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC/#more-5493
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/19/%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%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC/#more-5493
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=295533&tp=0
http://nslovo.com/blog/zasudzhenym-rozpovily-pro-poryadok-zvernennya-do-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudyny
http://nslovo.com/blog/zasudzhenym-rozpovily-pro-poryadok-zvernennya-do-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudyny
http://menarada.gov.ua/u-meni-obhovoryly-poryadok-zvernennya-do-evropejskoho-sudu-z-prav-lyudyny/
http://menarada.gov.ua/u-meni-obhovoryly-poryadok-zvernennya-do-evropejskoho-sudu-z-prav-lyudyny/
http://just.cg.gov.ua/index.php?id=296008&tp=0
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/23/%D1%83-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%96%D0%B7-%D0%B2/
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/23/%D1%83-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%96%D0%B7-%D0%B2/
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/23/%D1%83-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%96%D0%B7-%D0%B2/
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/23/%D1%83-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%96%D0%B7-%D0%B2/
https://menarcz.wordpress.com/2018/04/23/%D1%83-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%96%D0%B7-%D0%B2/
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=296148&tp=0
http://menarada.gov.ua/u-blystivskij-shkoli-vyznachalys-iz-vyborom-profesiji-ta-vchyly-zahyschaty-svoji-prava/
http://menarada.gov.ua/u-blystivskij-shkoli-vyznachalys-iz-vyborom-profesiji-ta-vchyly-zahyschaty-svoji-prava/
http://nslovo.com/blog/u-blystovi-starshoklasnyky-vyznachalysya-z-vyborom-profesiyi
http://menarada.gov.ua/do-uvahy-hromadyan-2/
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=303990&tp=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1953953554623855&id=1885609094791635
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1953953554623855&id=1885609094791635
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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. 

 

Протягом кварталу проведено ряд заходів з метою розвитку компетенцій, 

навиків та підвищення кваліфікації для працівників центру та бюро: 

 04 квітня 2018 року участь у круглому столі в Академії Державної 

пенітенціарної служби на тему «Комунікативна компетентність: сутність та шляхи її 

формування». 
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24 квітня 2018 року участь у засіданні за «круглим столом» на тему: «Стресостійкість та 

методи її формування». 

 

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. 
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[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 1325980,00 грн.,  

було придбано матеріалів на суму 2300,00 грн. 

 

 Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 

  
З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової 

допомоги силами центрального офісу МЦ  18 червня 2018 р., начальник відділу 

підтримки та розвитку інфраструктури Грищенко Григорій Григорович та начальник 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Омельяненко Лариса Іванівна відвідали відділ 

«Семенівське бюро правової допомоги». 

Метою проведення моніторингу діяльності відділу «Сосницьке бюро правової 

допомоги» є оцінка діяльності бюро: правильність ведення інформаційної 

документації, номенклатури, оформлення документів, дотримання правил пожежної 

безпеки, охорони праці та перевірка наявності матеріально-технічної бази 

відповідно до проведеної щорічної інвентаризації в 2017 році. 

 

 

 
 

[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 квітня по 30 червня 2018 року (II квартал) Менським МЦ та 

відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 646 звернень клієнтів, 472 особам було надано 

правову консультацію, 174 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 157 136 21 

2 Відділ «Коропське бюро правової 

допомоги» 62 34 28 

3 Відділ «Корюківське бюро 

правової допомоги» 70 47 23 

4 Відділ «Новгород-Сіверське бюро 

правової допомоги» 110 89 21 

5 Відділ «Семенівське бюро 

правової допомоги» 69 53 16 

6 
Відділ «Сновське бюро правової 

допомоги» 
116 74 42 

7 
Відділ «Сосницьке бюро правової 

допомоги» 
62 39 23 

 Разом по МЦ 646 472 174 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 181 

рішень про надання БВПД та надано 147 доручень адвокатам, та 34 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

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

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

сімейного 143 (_22_%), спадкового 100 (_15_%), соціального забезпечення 82 

(_13_%), іншого цивільного 81 (_13_%) права, земельного 71 (_11_%), житлового 

47 (_7_%), договірного 34 (_5_%), з питань виконання судових рішень 31 (_5_%), 

трудового 20 (_3_%), з інших питань 18 (_3_%), адміністративного 16 (_2_%), та з 

медичних питань 3 (_0_%). З не правових питань клієнти не зверталися.  
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у II кварталі 2017 

року за категорією питань. 

 

Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 143 

2 спадкове 100 

3 соціальне забезпечення 82 

4 інше цивільне 81 

5 земельне 71 

6 житлове 47 

7 договірне 34 

8 виконання судових рішень 31 

9 трудове 20 

10 інше 18 

11 адміністративне 16 

12 медичне 3 

22%

16%

13%

13%

11% 7%
5%

5%
3%

3%
2%
0%

0%

Кількість опрацьованих звернень

сімейне

спадкове

соціальне забезпечення

інше цивільне

земельне

житлове

договірне

виконання судових рішень

трудове

інше

адміністративне

медичне

неправове питання
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13 неправове питання 0 

Разом 646 

Діаграма 3. Кругова діаграма по розподілу за статтю 

 

Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за статтю. 

№ 

з/п 
Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 270 

2 Чоловіки 172 

Разом  442 

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 86 

3 від 35 до 60 років включно 214 

61%

39%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги  за статтю

Жінки

Чоловіки

1%

20%48%

31%

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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4 понад 60 137 

Разом  442 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у II кварталі 2017 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 140 

(_77_%), ветеранам війни 20 (_11_%), інвалідам 14 (_8_%), внутрішньо-

переміщеним особам 4 (_2_%), дітям, які не належать до окремих категорій 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 

140 

2 
інваліди 

14 

3 
ветерани війни 

20 

4 
внутрішньо переміщені особи 

4 

5 
діти, які не належать до окремих категорій 

3 

Разом  181 

77%

11%

8%

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

внутрішньо переміщені особи

діти, які не належать до окремих 
категорій
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Крім цього, Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є 

відокремленими структурними підрозділами у II кварталі 2017 року було: 

 здійснено 29 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 9 

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 89 осіб, в тому числі 74 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 15 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 4 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 164 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 97 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 95 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 4 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського 

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьк

их заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційн

их 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
29/74 9/15 4 97  4 95 

2 Відділ 

«Коропське 

БПД» 

1/2 0 0 6 0 7 

3 Відділ 
«Корюківське 

БПД» 

3/7 3/2 1 4 0 4 

4 Відділ 

«Новгород-

Сіверське БПД» 

5/12 1/2 1 16 1 9 

5 
Відділ 

«Семенівське 

БПД» 
5/10 0/0 1 10 0 5 

6 
Відділ 

«Сновське 

БПД» 
7/24 0/0 0 36 3 25 

7 
Відділ 

«Сосницьке 

БПД» 
3/3 2/2 0 8 0 3 

 


