
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
 

щодо виконання Менським місцевим центром  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

квартального плану діяльності  
у IІ кварталі 2019 року 
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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: 
1 квітня 2019 року провдено робочу зустріч  з  Державним реєстратором відділу 
державної реєстрації Коропської селищної ради Іриною Кислою. 

 
3 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Менської районної 

організації учасників АТО Сергієм Мурованим.  
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Також 03 квітня 2019 року відбулась робоча зустріч з начальником відділу 
державної реєстрації та надання адміністративних послуг Семенівської РДА Олегом 
Лантухом та державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень відділу державної реєстрації та надання адміністративних послуг 

Семенівської РДА Артемом Кайдашем.  
 
09 квітня 2019 року  прийнято участь в інформаційному  семінарі Новгород-

Сіверській районній філії Чернігівського обласного  центру зайнятості. 

 
10 квітня 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. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2305795356330201/?type=3&eid=ARBQ9GsbqV9YiGrdR6cF8Ec-ZK7lxYAtzKxY5Jwclx7pyeId6MX2Z42kjisRWGbHOd59L3S9BTeMZMf5&__xts__%5B0%5D=68.ARDFXadN9c96KnlrBIc9R-H3j78iO8xot74sK_FdfZ8KlNn-6-Vf6rQznnBkfe-aUSwL80QiJTNCA-M9hajvy1IehMWa6urc6Q3-ho-tn3Z-s0cpRAgKwmCSDpEnilPMn34V2qdj_9aBb5V-u-jJCvsexa0tT2yXZexBSEe8i0IxLVGPCrlIGPJQ63BF5T_-mrVdY_A8FzLHHS_Tp1_91rgZRlL4gdLFwLW6Xj3-VJTIvmHWmzh9jSokoIuGOT_dN0NA-tJSeoCStu6CRrCOcVzD5wFVra-DqGNWEEJUJyLo3SoRAY2iwJ69SA7NWq2mvq3UmigQYBmUdtQpg8W2SUt7c6uf&__tn__=EHH-R
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11 квітня 2019 року проведено правопросвітницький захід для жителів селища 
Холми «Відповідальне батьківство - як робота», що відбувся на базі Холминської 
селищної ради та виховну годину для дітей Холминської загальноосвітньої школи 
на тему «Запобігання домашньому насильству». 

 
15 квітня 2019 року відбувся захід із учнями гімназії ім. О.П.Довженка  в 

Сосницькій центральній районій бібліотеці. 
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  16 квітня 2019 року проведена робоча зустріч з  начальником 

сектору превенції  Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління 
національної поліції України в Чернігівській області

   
 
18 квітня 2019 року проведено тематичну робочу зустріч з колективом 

Менського районного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

 
23 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з начальником Сновського 

районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Юрієм Гахом. 
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24 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з Миколою Охонько, 

який виявив бажання працювати громадським радником  та співпрацювати на 
добровільних засадах з  

Менським МЦ з надання БВПД.  

8 травня 2019 року відбулася робоча зустріч з начальником Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області Олегом Третяком.  

 
 
17 травня 2019 року з метою підвищення правової обізнаності населення 

спільно з працівниками Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області  участь у ряді правопросвітницьких заходів для жителів 
Семенівського району. 

21 травня 2019 року проведено виховну годину на тему «Зупинимо булінг 
разом» для учнів Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка. 
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23 травня 2019 року  проведено робочу зустріч з начальником 
Семенівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» 
Юрієм Токаревим, директором Семенівський міський центрсоціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Вікторією Сич та начальником дільничних інспекторів поліції 
Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного 
управління національної поліції у Чернігівській області Миколою Бондаренком.  
23 травня 2019 року заступник проведено відкритий урок для старшокласників 
Коропськоїзагальоосвітньої школи І-ІІІст. ім. Т.Г. Шевченка. 

 
 
28 травня 2019 року участь  у   брифінгу  для місцевих засобів масової 

інформації з питань протидії домашньому насильству, захисту прав жінок та дітей, 
який  відбувся у Новгород-Сіверській районній державній адміністрації. 

 
29 травня 2019 року проведено роз’яснювальну зустріч із учнями  Сосницької 

гімназії ім. О. П. Довженка . 

 
30 травня 2019 року  прийнята участь у тематичній  інформаційній зустрічі з 

суб’єктами пробації  з питань реалізації та захисту прав дітей, яка відбулася у 
Новгород-Сіверському районному секторі філії державної установи  «Центр 
пробації» в Чернігівській області. 
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5  червня 2019 року проведено робочу зустріч  з працівниками Центру надання 
адміністративних послуг у смт.Короп. 

 
05 червня 2019 року    проведено  тематичну  інформаційну зустріч з трудовим 

колективом Новгород-Сіверської центральної районної бібліотеки 

 
10 червня 2019 року взято участь у круглому столі на тему «Захист прав 

дітей»,який відбувся у Коропській селищній об’єднанійтериторіальнійгромаді. 

 
 
19 червня 2019 року відбулась робоча зустріч з колективом «Територіального 

центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Сосницької 
селищної ради,  проведено інформаційну зустріч з трудовим колективом Новгород-
Сіверської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 
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24 червня 2019 року взято участь у заході «День юридичної допомоги»,який 
відбувся у Коропській селищній об’єднаній територіальній громаді. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб 

похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 
15 березня 2019 року провела робочу зустріч  з директором Понорницького 
психоневрологічного інтернату Сергієм Федосенко. 

 

 
11 травня 2019 року проведено робочу зустріч з директором Комунальної 

установи «Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних 
послуг)» Менської міської ради Менського району Чернігівської Наталією Гончар. 



11 

 
07 червня 2019 року забезпечено доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги мешканки смт. Сосниця, яка має обмежені фізичні можливості 

 
12 червня 2019 року надано адресну правову допомогу жительці с. Феськівка 

Менського району. 

 

26 червня 2019 року проведено правопросвітницький захід у відділенні 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
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Територіального центру Менської об’єднаної територіальної громади в с. 

Стольне  

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: 

05 квітня 2019 року   проведено  робочу зустріч із працівниками Новгород-
Сіверського районного  центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді. 

 
 
08 квітня 2019 року проведено робочу зустріч із заступником  начальника 

управління  соціального захисту населення Менської районної державної 

адміністрації Валентиною Роговою. 
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10 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з колективом  

Макошинської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Менського 
районного центру первинної медико-санітарної допомоги 

 

 

15 квітня 2019 року відбулась робоча зустріч з представниками Чернігівського 
громадського комітету захисту прав людини Іриною Бірюк та Наталією Куліковою. 

17 квітня 2019 року проведено робочу зустріч зі старшим державним виконавцем 

Корюківського районного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області Оксаною Петрусенко.  

 

17 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з колективом відділу організаційної 

роботи Коропської селищної ради. 
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18 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з головою ради організацій спілки 

учасників антитерористичної операції Коропщини Оксаною Тептюк. 

 

 
 

 

19 квітня 2019 року проведено робочі зустрічі із приватними нотаріусами 

Оксаною Богдановською та Галиною, які нещодавно розпочали працювати в м. 

Мена. 

  
23 квітня 2019 року прийнято 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. 
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23 квітня 2019 проведено тематичну зустріч з вихователями Семенівського 

навчального закладу дошкільної освіти "Сонечко". 

 
24 квітня 2019 року проведено  робочу зустріч з   працівниками управління 
соціального захисту населення, сім’ї та праці Новгород-Сіверської міської ради 

 
03 травня 2019 року   проведена робоча зустріч з  начальником  Новгород-

Сіверського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тетяною 
Кравченко. 

                      
5 травня 2019 року проведено робочу зустріч  з працівниками  Центру надання 

адміністративних послуг у смт.Короп. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2318997078343362/?type=3&eid=ARDwR5SEZjdPXzwFjPneIfxxWi4n8bWj0G1sqORr8sPtvzGzxuv8ER_oISJpzGnP1S71xXQKsj3AdYIA&__xts__%5B0%5D=68.ARBfaf1pGR3EdGsNZoKRbeHVRiIHZek8fioQS9XLfKhb2ErqAnUGTHQ-uMOYI-PzJTOpkrLtAhz-ntPjbMjcscnXpiVMywMZjetbcYsC72zj9cBX3lVAUnHANvqJdsJnM_Tbm2mxVJFmcWmSh8MEbVpksNyfEeXoXLOn7fQzFnu_zFtvk3Oz0czmFtuk1_IGbpGfmdiXJ2DuZlpsCHQQ64adNi7teX0bpyrU4v4Nls8XxAk9Tx90JfGgGFNYJG_zwfJfVWxLkLBc-r0A8WEzGClfRqwAMuIFrxLgq3h8KOAXb7HMuBPvJgesS1htJ8E91C1lzh-MBpM-HuxjSyTZBLmOH7DB&__tn__=EHH-R
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07 травня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками служби у справах 
дітей Семенівської районної державної адміністрації. 

 
10 травня 2019 року проведено робочу зустріч у Менському міському центрі 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Менської міської ради Чернігівської 

області.  
13 травня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками відділу 

земельних відносин та агропромислового розвитку Семенівської міської ради. 

 
Також 13 травня 2019 року проведена  робоча зустріч із заступником голови 

Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Нелею Чугаєвою. 
 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2327921884117548/?type=3&eid=ARB1Ys7DXLKNbULS_oSN8ZqN03E1u1AEF3sdM1teOE7OzfC__pazNLWAyMEMzCMvqCj0d6v2ncSa8s0x&__xts__%5B0%5D=68.ARAnsyOYPiq_LtgfAGHoYvEu04URbBgJCTsno6TDt_Lm_iGEdn7in4ZpaUckHK6i9rj82fQaw5wIlaTp3OS1-6PK7fMhsO9Ki62TMzKrSKEpvq6-rK_Vgpuvs_LjlVuJ66KPKW4vEtR9-PGDJJqiKp-EH3foNKaz5nMLSfcz06CeVneOIuj9M9B0ywe_ETZBKZAm16WG8cR2rU_pvbMsLlVWZl3J52CR6FrEVjCNdIfuiDY9TtcRSmvhy0Mfs7Ml3KHrGG-ouvbyMwN4pfhXyhRSJLIX-8rxyw2ZjcK755vnuS8_6LKQez0mrH6tE9DQ3aVkd8rC6M1BlJ3zUw2PKHWsSQ3y&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2331856103724126/?type=3&eid=ARAGoCn2Q0DxNpa1q3rpdrl7unNbapDoQEqcLLk3zB3KnbYrae1ZcEQsq6huXHQprjXaZxB6kNZ3zob0&__xts__%5B0%5D=68.ARBtYO40PVGMtF6NlnPg6nW12ezAHz1anc9JDUIN78_i35gNnAeQ_qz7FK2wKfyoBXToRlJIqE035glINB-q0kqCeno2RRWW39Wz2_flN8Y-gJYLOqRK-5x2EGt7AL8R747LOe0uRhy8daFsr0jeW_CzyHxBmJX8RFDeV2mhtmz5iTiEnR8BC7WjlvUlw9EDqy9qyHGPwACJzKW8A1HDnRbOmrbwwOS0T02TacK3U5x9Zx3eY5kbf08t4o54kzmCmo28m42pXjcoAtczxoFN7Zw8JcB3ZxX906dNSQLAgUGFcjQBmg_i7AcEVp2Ck69QSmI-YmzLCQ3V5B3YlRMgeOScknLi&__tn__=EHH-R
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14 травня  2019 року відбулася робоча зустріч з державним реєстратором 

нерухомого майна Сновської районної державної адміністрації.  

 
16 травня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Коропської районної ради. 

 
24 травня 2019 року  проведена  робоча зустріч з  головним спеціалістом 

служби у справах дітей Новгород-Сіверської районної державної адміністрації 
Оксаною Кримовою. 
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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:  

10 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Макошинської 
селищної ради 

 
10  квітня 2019 року – з Кам'янсько-Слобідським сільським головою Анатолієм 

Васюком (Новгород-Сіверський район), секретарем Ковпинської сільської ради  
Новгород-Сіверського району  Миколою Сергієнко, секретарем Смяцької сільської 
ради Новгород-Сіверського району  Світланою Скачок. 
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      17 квітня 2019 року  -   з Вороб'ївським сільським головою  

Михайлом Бездітко,  Будо-Вороб'ївським сільським головою  Раїсою Осипець, 
Чайкинським сільським головою Василем Шавшею (Новгород-Сіверський район). 

  
24 квітня 2019 року проведено робочу зустріч директором Семенівської 

районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості Оленою Логвиненко.  

 
17 травня  2019 року проведено робочу зустріч з виконуючою обов’язки 

старости Феськівського старостинського округу  Світланою Козел та трудовим 
колективом  під час якої надано тематичні методичні рекомендації 

 
21 травня 2019 року під час проведення робочої зустрічі з виконуючим обов’язки 
старости села Миколаївка Михайлом Сахариленком та діловодом Маргаритою 
Висоцькою. 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2319025388340531/2319025335007203/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCwKe7sSUVsSv6S0n5cZpbRElyl-B35gcBPcargsk33X2CsP8gvpolGYEd2uAkmY7ggSMw_0Exv5Hrs&__xts__%5B0%5D=68.ARAzE0-nBBfxLqAUOz7Sq0dH2kGTbEtEGsrMwmwPhtBtFs_P7aCC2Ftt6QHdtTam0tSk4rif7dDvs2lT5Kt_SCFxhatno8Phsmmz82Yj6nUTFGGgFYigczovPO7y1r-q92HT-1ja2IGd1lfKrHt5d-XD5Ra-5MWgnxfYxJTvDH_VHnGNbirw2CD0azIk6Q_NhyUFeC1ZW9aHG9Kixf_MTmYZVGMBLg42VHup9uG5JMhQ_9YQkPtbh_UjQZStHcQdmmTiIVF-Bs8xj1HD0cK2m1uBF1KMWJcLl0mYhyWT-sYcsoOOr0Q-YGCrDs39tgPJf-Zoo7VEJQqrS2ih0DQw7fJDj6Fb
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04 червня 2019 року під час проведення робочої зустрічі з в.о.старости села 
Галаганівка Семенівського району Романом Кравченко. 
 

 

 
 

 
 
 
 
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: 
       1 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з  Державним реєстратором 

відділу державної реєстрації Коропської селищної ради Іриною Кислою. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2336959536547116/2336959426547127/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBsPWzko-f7o4OAHy3Z-sYSL6FUOSoNoDBH-4KXs_SAvQl8uhpZ0gInL2o59Vw9r21eyZ2UojVvdqd1&__xts__%5B0%5D=68.ARDUWExoFTm0oUx6TDnf708zguyxNydhKKECJb4qc8CfAHhXMVp7TWYk4-8ERZj9g6SznYPPLHll2rhYgWwQu3UYrQ39oRFExY6OCfyDR7OpSQ2luAmnoUQ7GsjPTqRkn95Y81mil0BaSy6KWHln9nKVuJnwu4baQhM8srfTscvuyo5_zPiUvFGGNJWDkKEyQ5XZiWXtagv9jnT-gfoKja5tkJ-CWHGCQSrU-uhWtYiE-tFpKLdRfnBacVGrGLlTsRpJxOAHAPpUz_TE83dCT5C3d2NXmkcHCWuh25fCBIUJIxxwIVXZx3-Gaq5RAH6YJYz4YUZxmB_g0M9C7KHBJfZcPGZq
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2346697365573333/2346697242240012/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtjc_fLQCG8fA2S9tR_ZmVBh4SjuAkji6TodjVyxJUU3OMu58MWPE0U-R81QmW9EUWaMOlDX5awtzW&__xts__%5B0%5D=68.ARCsfoCE6TVSBEPbsgfrZRvRcUhsoAA9Xw92oWQC6nqlLunA5CmOYb6dSGEPHl637oe9oTITs5Pn7qCGBkW0Oo0NfnjTbYz3FvLcSax_NQABwF_TZQuAvFxkvH2f8lSp_gPNFNNNJD7e4TWP63FLUi4Yw6pE_kD3-3KAjKC7-DJNcD_s7a2nCbu1DAFHbXz8J_oHyCBa2ad9Xzi_7x8KddlA1Imyojg55ejK6CNTnDIOCLxp1GPkjSNcHPG_k3ChV6OvKiE4pZG9g9Dby8sf0zPwo84HovvdUBfZbAqaWSBHev3b7ouDBkzBp3-R50J9VJ3d_e09VTy6lYVnRFVB46Qmy7GL
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2 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з  начальником Коропського 
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 
області Світланою Вандоляк та начальником Коропського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівській області Вікторією 
Отрош. 

 

 
02 квітня 2019 року для учнів 8-9 класів Сновської ЗОШ – інтернат І-ІІ ст.  

Чернігівської обласної ради  в м. Сновськ проведено тематичну бесіду. 

 

 

04 квітня 2019 року на базі Менського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги відбулась нарада за участю працівників місцевого 
центру та керівників відділів бюро правової допомоги. 



22 

 
5 квітня 2019 року проведено робочу зустріч  з працівниками Коропського 

районного суду. 

 

 
8 квітня 2019 року відбулась робоча зустріч  з  керівником Коропської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини Валентиною Хорошок. 

 

 
09 квітня 2019 року проведено робочу зустріч із працівниками Коропського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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09 квітня 2019 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які 

перебувають на обліку в Сновській районній філії Чернігівського обласного Центру 
зайнятості.  

 
 

10  квітня 2019 року прийнято участь у проведенні лекції на тему: «Стоп 
булінг!» для учнів Грем'яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та 
інформаційно-комунікативної  зустрічі з  педагогічними працівниками. 

                             
10 квітня 2019 року для  вихованців 5-6 класів Кучинівського навчально-

виховного комплексу І-ІІІ ступенів Сновського району Чернігівської області 
проведено урок права на тему «Познаємо свої права та обов’язки».    
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15 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом  відділу 

культури і туризму Коропської селищної ради. 

 
15 квітня 2019 року  на  нараді керівників закладів освіти міста Новгород-

Сіверський  у відділі освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради 
проінформовано про систему безоплатної правової допомоги та порядок отримання 
особою безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

               
 

16 квітня 2019 року в межах загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» про правопросвітницьку кампанію «Відповідальне 
батьківство» проінформовано трудовий  колектив Новгород-Сіверського центру 
дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської 
області 

17 квітня 2019 року в рамках правопросвітництва, з метою підвищення рівня 
знань щодо своїх прав у різних сферах життя, підвищення правової свідомості та 
спроможності захищати свої права взято участь у семінарі осіб, які перебувають на 
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обліку у Менській районній філії Чернігівського обласного центру 

зайнятості.  

17  квітня 2019 року   прийнято участь у проведенні спільно з працівниками 
Новгород-Сіверського міськрайонного  відділу державної  виконавчої служби  
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області  лекції на 
тему: «Стоп булінг!» для учнів Чайкинського навчально-виховного комплексу 
Новгород-Сіверської районної ради та  інформаційно-комунікативної  зустрічі з  
педагогічними працівниками. 

 
22 квітня 2019 року здійснено робочий візит в м. Корюківка Чернігівської обл.. 

 
 
22 квітня 2019 року проведено тематичні робочі зустрічі у 

навчальних закладах м. Мена. (заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
"Сонечко" комбінованого типу Менської міської ради та в Менській 
районній гімназії) 
 



26 

 

Також 22 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з головним спеціалістом з 
юридичного забезпечення та з питань постійних комісій, депутатів Семенівської 
районної ради Анатолієм Антоненко.  

 
 

24 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з  головою  Коропського районного 

відділення Української спілки ветеранів Афганістану Іваном Сиченко. 

 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2317854515124285/?type=3&eid=ARDyM9UQNYafb-Et_KGSg9D7KyRxBAmSuTTE72uvAEcIYbbISLlku3aMf0Xc6aYErbr5E6Y0cyZ5ZRZe&__xts__%5B0%5D=68.ARBiL0Z-14gX5R0dAKKGSlbi4WmR9tQs10KbQcuP_-qU6duz-fnTxlhqDJcVsV1VHfweKHXnpFERk1S8shOhSpBuQ1q0DZxqdUr35r1FXV4RWnQOFrjnGu-fuD9UGXEQ5ThEXKBo7KhNKBfTEws0lzN343kChL1QCi7jyDbsRGT0ItCbNwQGRTxct1A4467YWhVYNE5bhIPYhpjm_D3uKJx4M3IFGDxTshvF3yqaHd9Lt6Gy9FVsbTbXSSQZOsjao624DeEjJ2iMAcChCeME5KDF3siAQUWVxkfht1mvbFbkKqZGTn3styhSd8ItziVq99G7IuHT2w2eQcaGHKgbWjAw3C87&__tn__=EEHH-R
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03 травня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Менського 
ізолятору тимчасового тримання №4. 

 
13 травня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками  Управління 

Державної казначейської служби України у Коропському районі. 

 

14 травня 2019 року   спільно з працівниками служби у справах дітей 
Новгород-Сіверської міської ради  в рамках  інформаційної кампанії «Стоп булінг!» 
та правопросвітницького  проекту «Я маю право!» проведено  тематичну лекцію для 
учнів 7 класу  Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка. 

. 

                               
15 травня 2019 року взято участь у семінарі, присвяченому виконанню 

нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.Менського 
районного центру зайнятості 
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17 травня  2019 року з метою  підняття знань своїх прав та можливості їх 

реалізувати взято участь у загальношкільних батьківських зборах Макошинської 
ЗОШ. 

 
21 травня 2019 проведено захід для осіб, які перебувають на обліку в Сновській 

районній філії Чернігівського обласного Центру зайнятості.  

 
21 травня 2019 року  проведено робочу зустріч  з  начальником Коропського 
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 
області Світланою Вандоляк та начальником Коропського районного відділу 
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державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівській області 
Вікторією Отрош. 

  

 
 

Цого ж дня , 21 травня 2019 року, проведено інформаційну зустріч з 
працівниками  центральної районної аптеки №43 ТОВ «Ліки України» м. Новгород-
Сіверський. 

                                       
22 травня  2019 року взято участь у зборах батьків Менського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" комбінованого типу Менської міської 
ради 

 

 
23 травня 2019 року спільно з начальником Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Олегом Третяком проведено відкритий крок для 
старшокласників Коропськоїзагальоосвітньої школи І-ІІІст. ім. Т.Г. Шевченка. 
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В цей же день, 23 травня 2019 року взято участь у засіданні круглого столу на 

тему «Захист економічних прав дітей», що відбувся у приміщенні Коропської 
районної Державної адміністрації за участю  начальника  Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області Олега Третяка та в.о 
заступника начальника Головного територіального управління юстиції з  питань 
державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Ігоря 
Бондарева. 

28  травня 2019 проведено тематичну  робочу зустріч колективом працівників 
Менського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Менської 
міської ради Чернігівської області.    

 
29 травня 2019 року взято   участь у  проведенні   заняття з правового 

виховання: "Знай свої права, дитино" для вихованців  дошкільного навчального  
закладу "8 Березня"  Новгород-Сіверської міської ради       та         проведено  
інформаційну зустріч з трудовим колективом  дошкільного закладу. 

                                   31 травня  2019 року 
проведено тематичну зустріч з учнями 4-х класів в Менській районній гімназії  та з 
вихованців старшої групи Сновського навчально-виховного комплексу 



31 
«Дошкільний навчальний заклад - спеціалізований загально-навчальний 
заклад І ступеня .  Цього ж дня в бюро правової допомоги м. Семенівка для 
школярів проведено «День відкритих дверей». 

 
3 червня  2019 року проведено робочу зустріч з практичним психологом,соціальним 
педагогом Понорницької ЗОШ I-IIIступенів Любов’ю Євтушенко. 

 

 
05 червня 2019 проведено тематичну інформаційно-комунікативну  зустріч в 

управлінні соціального захисту населення Новгород-Сіверської районної державної 
адміністрації. 

10 червня 2019 року взято участь у круглому столі на тему «Захист прав 
дітей»,який відбувся у Коропській селищній об’єднанійтериторіальній громаді. 
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12 червня 2019 року проведено тематичну бесіду для вихованців 1-6 класів 

Новоборовицького навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів, які перебували на 
відпочинку в пришкільному таборі.  

 
12 червня 2019 року проведено інформаційну зустріч з працівниками та 

відвідувачами відділу реєстрації та надання адміністративних послуг Сосницької 

селищної ради.  

13 червня 2019 року проведено робочу зустріч  з головою  Коропського 
районного відділення Української спілки ветеранів Афганістану Іваном Сиченко. 
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18 червня  2019 заступник відбулась робоча зустріч з провідним інспектором 

Коропського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» Оленою 
Сичовою 

 
20 червня 2019 року провела тематичну робочу зустріч з трудовим колективом 
відділення державного казначейства у Менському районі. 

 
 
24 червня 2019 року взято участь у заході «День юридичної допомоги»,який 
відбувся у Коропській селищній об’єднаній територіальній громаді. 
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25 червня 2019 року проведено тематичну робочу зустріч з працівниками Менського 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

 
25 червня 2019 року провелдено правопросвтницький захід в Сновському 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дружба».   

 
27 червня 2019 року проведено інформаційний захід для працівників та 

відвідувачів комунального лікувально-профілактичного закладу «Сосницька 
центральна районна лікарня». 
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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: 

05 квітня 2019 року проведено вуличне інформування м. Мена та смт Короп. 
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10 квітня 2019 року з метою популяризації системи безоплатної 

правової допомоги та підняття праової свідомості громадян проведено вуличне 
інформування жителів с. Загорівка та смт Макошино Менського району, с. 

Кучинівка Сновського району    

 
18 квітня та 19 квітня 2019 проведено інформування громадян на вулицях смт. 

Сосниця. 
   

                                            
19 квітня 2019 року відбулось  вуличне інформування населення в місті 

Новгород-Сіверський 



37 

                                         
26 квітня та 4 травня  2019 провдено вуличне інформування жителів та гостей смт. 
Короп. 

     
 
16 травня 2019 року проведено вуличне інформування населення                          

м. Корюківка. 

 
27  травня 2019 року  - вуличне інформування в м. Новгород-Сіверський. 

28 травня 2019 року  проведено вуличне інформування громадян м. Семенівка.  
30 травня 2019 року відбулось інформування громадян на вулицях м. Мена. 
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31 травня 2019 року відбулось інформування 
громадян на вулицях м. Сновськ.  

 

 
27 червня 2019 року з метою інформування населення та  

поширення інформаційних матеріалів проведено інформування громадян на вулицях 
с. Загребелля. 

 
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: 
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03  квітня  2019 року, 08 травня  2019 року,  04 червня 2019 року  
забезпечено  роботу  дистанційного консультаційного пункту  в приміщенні  
Новгород-Сіверського районного сектору філії державної установи  «Центр 
пробації» в Чернігівській області; 

 
04 квітня 2019 року, 02 травня 2019 року на 05 червня 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» 

 

 

05 квітня 2019 року проведено консультування громадян з правових питань в 
приміщенні Понорницької селищної ради  Коропського району Чернігівської 
області. 
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05 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 

на базі сектору з надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку та 
надання адміністративних послуг Корюківської районної державної адміністрації. 

 
 

05 квітня, 03 травня та 07 червня 2019 року  згідно графіка роботи 
дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги проконсультовано 
громадян, що перебувають на обліку у Семенівському районному секторі філії  
Державної установи «Центр пробації» 

 
05 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 

Сосницькій районній державній адміністрації. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2307016309541439/?type=3&eid=ARD07xP_JtjVznaJzy-iS91h_lmr0mfgCpRuYJht0gi1DfIBXbZY-zwD9iGdNc_WR8z9SQeKGjzXKOmB&__xts__%5B0%5D=68.ARCUYXTk3_PPwsfo6T3muq6UFQMY_nmk9n4Qudpi9oGbyIISpx4aixmpPTr9L_5LC8Yx_u7M91ba6vRD3_LHwmIlFNpwiUEKuTNBn9Hzj8opREkDOYOke-tlD8lZONPaLkEgyow2k7kcw5y9fuBq3Yr0lWMPHKjTF3csVm5pdUh8taAWXqa_iC8TgtnEusHBC-B7Tytf4MGX1f5AyXrFC2TFnBD9ilQ3MAH5-Pa4p0AAi41KpweU1--Q-4dGHFXUKA0XxJ2h0wEmK2fECCwuCaAAlrM40Mk6JSv_OGw-2E4daEz2tvtoAkuui9CaE45paQWWFBc6JupgbYR9-v7OiLaJloB3&__tn__=EEHH-R
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08 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту на 

базі Корюківської районної державної адміністрації. 

 
09 квітня 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» 

 
 

10 квітня 2019 року  забезпечено роботу  дистанційного консультативного пункту у 
Менській виправній колонії № 91 
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Також 10 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного 

консультативного пункту в селі Кучинівка Сновського району та в Сосницькій 
центральній районній бібліотеці. 

 

      
 
11 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
Холминській селищній раді та у Коропському районному відділі Державної 
реєстрації актів цивільного стан 

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

 
12 квітня 2019   року,  16 травня 2018 року,  13  червня  2019   року забезпечено 
роботу дистанційного консультаційного пункту для осіб, які відбувають покарання    
в  державній установі «Новгород-Сіверська установа виконання покарань  (№31)»; 
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16 квітня 2019 року забезпечено роботу дистанційного 

консультаційного пункту для осіб, які перебувають на обліку у Корюківському 
районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 
області. 

 
 
17 квітня  2019 року забезпечено роботу мобільних консультаційних пунктів у 
Коропському районному секторі управління державної міграційної служби України 
в Чернігівській області та у Комунальному закладі «Коропський Будинок культури»  
Коропської селищної ради. 

    
17 квітня 2019 року  мобільний консультаційний пункту працював в  с. 

Чайкине Новгород-Сіверського району. 
 19 квітня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 

на базі Корюківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

 
 

19 квітня 2019 року спільного  з головним спеціалістом відділу державної 
реєстрації засобів масової інформації та громадських формувань управління 
державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
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області Лілією Лобусовою забезпеено роботу мобільного консультативного 
пункту для  керівників осередків громадськх формувань в Сновському районі.

 
19 квітня, 15 травня та 19 червня 2019 року забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування у приміщенні Семенівського районного відділення Спілки 
ветеранів Афганістану. 

 
17 квітня, 17 травня та 19 червня 2019 року проведено  консультування з 

правових питань для мешканців с.м.т. Березна та прилеглих сіл.

 
 

24 квітня 2019 року згідно графіка роботи  проведено прийом та 
консультування громадян на базі Семенівської районної філії Чернігівського 
обласного центру зайнятості. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2317733508469719/?type=3&eid=ARCyef505rCBKAycR1tp7d9l9AXM8U3nR2Ig5UqNZUu_vANdZiu07xfQ3iXdUmNt-e6Ti9udj2gFPZK8&__xts__%5B0%5D=68.ARA1eOzAkaNGuc9K-WadEC5zWHqeV-eeza3D_i94U4V4GCmR_IZO835i4NzEVTWX18gak6VyJC2hOOlm9TxNIFmnbLFv4KwxIZuN87diigjYAxI4ZZRAgkSMs4T9TzsCGUEQ6cRS8dW_SjM3pEGS-uj34jONkECsTCUEC0ORjubjXIhX0_Ef2o8fRwln1GOdo9n1yq4uoYD0UkIg3vTdc34n1Wz06Ol9LUCRbwIzECVKLcMPZHI5cgG4Eo3m2xtht0ZzQAQZppVyULtjFYROt3dmnutDVi3RmQkDUoMUVuh6gOXayP2MBnsM8XlQnTA6FVrG0CpiDnxQw3KT_VNxwg8EvbA0&__tn__=EHH-R
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25 квітня  2019 року проведено консультування громадян з правових 

питань в приміщенні сільської ради с. Нехаївка Коропського району. 

 
26 квітня та 28 травня та 26 червня 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. 

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

 
3 травня   2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту у 
Коропському районному відділі Державної реєстрації актів цивільного стану. 
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8 травня забезпечено роботу  дистанційного консультативного пункту у 

Менській виправній колонії № 91 

Також 8 травня 2019 року працював мобільний консультаційний пункт у 
відокремленому підрозділі Чернігівської обласної організації Товариства Червоного 
Хреста в Коропському районі. 

 
10 травня 2019 року проведенол консультування громадян з правових питань в 

приміщенні сільської ради с.Сохачі Коропського району 
Чернігівської області. 

 
 
 
 
 

11 травня 2019 року забезпечено роботу мобільного 
консультаційного пункту у Коропському районному суді 

Чернігівської області. 
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14 травня 2019 року проведено консультування громадян з правових питань в 
приміщенні сільської ради с.Краснопілля Коропського району Чернігівської області. 

15 травня 2019  року  забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
в комунальному некомерційному підприємстві "Новгород-Сіверська центральна 
районна лікарня імені І.В.Буяльського" Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області. 

 
15 травня 2019 року працював консультпункт в приміщенні сільської ради с. 

Деснянське Коропського району Чернігівської області. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 травня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 

на базі сектору з надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку та 
надання адміністративних послуг Корюківської районної державної адміністрації. 
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17 травня  2019 року проведено консультування жителів с. Величківка 

Менського району, селі Сновське Совського району та с. Билка  Коропського 
району. 

   
Також 17 травня  2019 року забезпечено роботу мобільних консультаційних 

пунктів у Менській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості та 
Менській міській раді спільно з працівниками Головного територіального 
управління Юстиції в Чернігівській області. 
 
 

 
 

21 травня 2019 року  проведено спільне консультування громадян у 
Менському районному секторі філії  Державної установи «Центр пробації». 
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21 травня 2019 року проведено консультування громадян з правових питань в 

приміщенні сільської ради с. Миколаївка Семенівського району Чернігівської 
області. 

 
22 травня 2019 року проведено консультування громадян з правових питань в 
приміщенні Атюшівського старостинського округу. 

 
 

 
 
 
 
 

3 червня 2019 року проведено прийом та консультування  з 
правових питань жителів села Дягова Менського району 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2336959536547116/2336959363213800/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8o-rElMuDsJ2yKx3zohZHeAhmMKy-Z-1dbPsuE81WC5mTTiyy7WLRyvOQ61lZ3NcZbf3Meuf1dOAr&__xts__%5B0%5D=68.ARDUWExoFTm0oUx6TDnf708zguyxNydhKKECJb4qc8CfAHhXMVp7TWYk4-8ERZj9g6SznYPPLHll2rhYgWwQu3UYrQ39oRFExY6OCfyDR7OpSQ2luAmnoUQ7GsjPTqRkn95Y81mil0BaSy6KWHln9nKVuJnwu4baQhM8srfTscvuyo5_zPiUvFGGNJWDkKEyQ5XZiWXtagv9jnT-gfoKja5tkJ-CWHGCQSrU-uhWtYiE-tFpKLdRfnBacVGrGLlTsRpJxOAHAPpUz_TE83dCT5C3d2NXmkcHCWuh25fCBIUJIxxwIVXZx3-Gaq5RAH6YJYz4YUZxmB_g0M9C7KHBJfZcPGZq
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04 червня 2019 року  проведено консультування громадян з правових питань в 

приміщенні сільської ради с. Галаганівка Семенівського району Чернігівської 
області. 

7 червня 2019 року забезпечено роботу мобільного пункту консультування 
громадян у комунальній установі Коропської районної ради «Трудовий архів 
Коропськогорайону» та в приміщенні управління соціального захисту населення 
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації. 

 
10 червня  2019 року  мобільний консультаційний пункт працював у   Новгород-
Сіверській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

12 червня 2019 року забезпечено роботу 
мобільного консультативного пункту в селі Нові Боровичі Совського району.  
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13 червня 2019 року проведено прийом та консультування громадян на 

базі Чернігівської дирекції акціонерного товариство «Укрпошта» відділення 
поштового зв’язку «Семенівка». 

 
14 червня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту у 

Коропському районному секторі управління державної міграційної служби України 
в Чернігівській області. 

20 червня 2019 року проведено консультування громадян з правових питань в 
приміщенні Рождественського старостинського округу Коропської селищної ради. 
 

 
 21 червня 2019 року  забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту 
у   с. Мамекине  Новгород-Сіверського району. 

25 червня 2019 року проведено консультування громадян з правових питань в с. 
Вільне, що на Коропщині. 

27 червня 2019 року забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
Загребельському старостинському окрузі . 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2353587618217641/2353587188217684/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDHi7cNd4_rxFBLYHa6UlZ8Xdd-BkFTG-IMZKpe_LLY0zlHEzPjbycxMAk4oQwvozPU4MjGhNiq97XU&__xts__%5B0%5D=68.ARB-4FKTrq5YBxtfVcJrVO5vzrz1vk96ygX5aSyWvGj135_MX_bHV9lddDCI72rqwx271YxBnFVmPrPeC9Eoru771ExSR8kBQ2IiPgq-fguiFq2Ueet388ljuJFYIeWQysCDyU4-dfXIZahQ1ymoWb0gENuNPg2rNxKzA06iZmTPPfxJHBWkzyC7FM1vVQa3rV5jxXcIPInpRaSEmoNzSgkzjnkOZemY8r5Fcz-AJu-v5zC-_dW0KBBzeplZ5oKbEiAAnN68ZK2pwCyBozhA8hvjqtEDk6D8w6VyZ96NoVwySewKOj5feRj-rk2G3vuWBAGdqT9n9q_IOrf70IHTP9SufGKk
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Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 
(веб-сайти) 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=349710&tp=page 
http://semrayrada.cg.gov.ua/  
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1557481854/  
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=345875&tp=page  
http://semrayrada.cg.gov.ua/  
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1560322936/  
http://semrayrada.cg.gov.ua/  
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=349710&tp=page  
http://semrayrada.cg.gov.ua/  
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=342951&tp=page 
http://mena-rada.gov.ua/news/1806-yak-otrimati-zemelnu-dlyanku-uchasnikam-ato.html 
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=345843&tp=page 
http://mena-rada.gov.ua/news/1844-prava-dtey-v-ukrayin.html 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=349710&tp=page
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1560322936/
http://semrayrada.cg.gov.ua/
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http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=347888&tp=page 
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=347882&tp=page 
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=349701&tp=page 
http://mena-rada.gov.ua/news/1864-pro-garantyi-dlya-zhnok-yak-mayut-dtey-v-sfer-
trudovih-pravovdnosin.html 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=343664&tp=page 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=343654&tp=page 
http://snovmr.gov.ua/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-poslugy-munitsypalna-

nyanya/ 
http://snovmr.gov.ua/z-1-sichnya-2019-roku-vregulovano-pytannya-vykorystannya-
nerozpodilenyh-ta-nevytrebuvanyh-zemelnyh-dilyanok-i-zemelnyh-chastok-payiv/ 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=346241&tp=page 
http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-6/ 
novmr.gov.ua/zaprovadzheno-vyplatu-dopomogy-na-ditej-yakivyhovuyutsya-u-
bagatoditnyh-sim-yah/ 
http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-10/ 
http://snovmr.gov.ua/pro-garantiyi-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovyh-
pravovidnosyn/ 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=350169&tp=page 
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=343948&tp=0 
http://koryukivka-rada.gov.ua/2019/04/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-
poslugy-munitsypalna-nyanya/#more-21843 
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=344013&tp=page 
http://koryukivka-rada.gov.ua/2019/05/-vuplata-na-ditu-241256 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/ 
https://www.youtube.com/watch?v=geyxIiCrS6M&feature=share 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/vidpovidalne-batkivstvo-11-31-35-02-04-
2019/?fbclid=IwAR3xYwKr8Wl_ESUMTJDAiTXKbjSe_GAuZmT0GxGsaV-
zFidT8ULsk1_TQFc 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681665658918081&id=455328618
218454&__xts__[0]=68.ARC_LSb3PDtk-
K8gaapwptVFTyIml34BaEpfWmW4Eef0cDocIhuZKAcqyqPc679IFt-
L9su_Ex247ZgjHTlws-iB84hQYAOOkqZfKkv-
KGWqr1U7woaDm81B92lDoczAUIfORigdmpgtU7SqxJq0WLSOMRuwteKEJTfTT0hX
yG_0A2SqMqmmC7KVtXmgxx9XR3zrXxye-RHJLA_F-
nFhOTjC1icj9yqUAtHedLXm41DKZZB871Tha7lkIigruKMMDo62CRszb_waPSb86FitQ
MO-
D9ZLDmqjywRL1VRcUXEozV8BLVWHEoo9NuOrvg8TuPalDCEgrWyOwJtbXKhuf50
&__tn__=-UC-R 
https://www.youtube.com/watch?v=8hhgeT5qPTY&feature=share&fbclid=IwAR0YDk7
MLOLIUYNioFdNs1u7t6piIqsI_G9BY2XzoSV0oRF15as6LC4duHw 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=343664&tp=page
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=343654&tp=page
http://snovmr.gov.ua/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-poslugy-munitsypalna-nyanya/
http://snovmr.gov.ua/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-poslugy-munitsypalna-nyanya/
http://snovmr.gov.ua/z-1-sichnya-2019-roku-vregulovano-pytannya-vykorystannya-nerozpodilenyh-ta-nevytrebuvanyh-zemelnyh-dilyanok-i-zemelnyh-chastok-payiv/
http://snovmr.gov.ua/z-1-sichnya-2019-roku-vregulovano-pytannya-vykorystannya-nerozpodilenyh-ta-nevytrebuvanyh-zemelnyh-dilyanok-i-zemelnyh-chastok-payiv/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=346241&tp=page
http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-6/
http://snovmr.gov.ua/konsultuye-ministr-yustytsiyi-pavlo-petrenko-10/
http://snovmr.gov.ua/pro-garantiyi-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovyh-pravovidnosyn/
http://snovmr.gov.ua/pro-garantiyi-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovyh-pravovidnosyn/
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=343948&tp=0
http://koryukivka-rada.gov.ua/2019/04/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-poslugy-munitsypalna-nyanya/%23more-21843
http://koryukivka-rada.gov.ua/2019/04/shhodo-poryadku-vidshkoduvannya-vartosti-poslugy-munitsypalna-nyanya/%23more-21843
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=344013&tp=page
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/
https://www.youtube.com/watch?v=geyxIiCrS6M&feature=share
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/vidpovidalne-batkivstvo-11-31-35-02-04-2019/?fbclid=IwAR3xYwKr8Wl_ESUMTJDAiTXKbjSe_GAuZmT0GxGsaV-zFidT8ULsk1_TQFc
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/vidpovidalne-batkivstvo-11-31-35-02-04-2019/?fbclid=IwAR3xYwKr8Wl_ESUMTJDAiTXKbjSe_GAuZmT0GxGsaV-zFidT8ULsk1_TQFc
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/vidpovidalne-batkivstvo-11-31-35-02-04-2019/?fbclid=IwAR3xYwKr8Wl_ESUMTJDAiTXKbjSe_GAuZmT0GxGsaV-zFidT8ULsk1_TQFc
https://www.youtube.com/watch?v=8hhgeT5qPTY&feature=share&fbclid=IwAR0YDk7MLOLIUYNioFdNs1u7t6piIqsI_G9BY2XzoSV0oRF15as6LC4duHw
https://www.youtube.com/watch?v=8hhgeT5qPTY&feature=share&fbclid=IwAR0YDk7MLOLIUYNioFdNs1u7t6piIqsI_G9BY2XzoSV0oRF15as6LC4duHw
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https://www.youtube.com/watch?v=Uwi5eq_tkjg&feature=share&fbclid=IwAR0
qyd945LkVL6yEr5_eL1HpNiOlDXy--K4pnqbmc9vU1Ii4AFuf5QJty9I 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/ 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1555399377/?fbclid=IwAR250zlpHe6Q1
HF9lp-8BzApWZJgQmekftlTM-qtVc0imDpGoiDmzxmTZug8 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/ 
https://www.youtube.com/watch?v=geyxIiCrS6M&feature=share 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557128975/?fbclid=IwAR2Ic5fmyTIma
HRAuzQYRYIDO7ecPpOFukjp6Grl6JANEpoXZyJ6ps5yPMY 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557130004/?fbclid=IwAR2g01EhUZnT
3lXux3R6tDvGXyORpzxEVlWaWz3TTs5UB06ZYlIG5lcVyR0 
mada/koropska/news/1557130252/?fbclid=IwAR0uzOpWLCh9NWqmIsKd0OmO86Z7C
3MEb3_JoojE80Dnc8WzvdOGVKvBS5o 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557130480/?fbclid=IwAR0NsyNIw-
HjOpj6JtgCkKh0dW5cBmnCs045rIYJLo8s4YqpUszFV8W2kNs 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557210329/?fbclid=IwAR1EF_Qi1Nihn
RZSbhJ1_2JmtfTlWwnrmFo6J6gK-9JbLnVQ1w_ssOkugOI 
https://www.youtube.com/watch?v=GgQ_Szs4BrA&feature=share&fbclid=IwAR3WQdq
8NeFdSsrAzX_yXahmE_qDprJVbCOeBDfOf9cIwae59RMT4biYKv4 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1557473907/ 
https://www.youtube.com/watch?v=GgQ_Szs4BrA&feature=share&fbclid=IwAR3WQdq
8NeFdSsrAzX_yXahmE_qDprJVbCOeBDfOf9cIwae59RMT4biYKv4 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1558081575/?fbclid=IwAR2z9vFQj9_oJ
RmLHl1uGGRp0FyTHjT5vQ-okZse-sg-C0qCad7fmD7COs8 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1558517772/?fbclid=IwAR38Jsb8vd1JQu
I_s3obbVgHSSr0GXKdbYu4NU_QeRECh4JAaqpeU0NXZ6A 
https://www.youtube.com/watch?v=dACR5blUXLQ&feature=share&fbclid=IwAR2od5B
P-eoIZlOCxKKuR9yFDDIHB07JtUhzGPQsfq76v-zAt-qeRtl978s 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1559904062/?fbclid=IwAR141Ta6M5NvveFHuHg4rl5QGTYGw4
LP2Q67jihogQrp7Npk9eq9FMKTIFQ 
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1559905202/?fbclid=IwAR3iZXAVlHA
wGNhJgM0F72ZI9KMauECE_yjqkac9szTeXTR3o1HrAVYXifQ 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1560420160/ 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1561369983/ 
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=343219&tp=0 
https://grem-yatska-zosh-i-iii-supeniv.webnode.ru/news/govorili-pro-buling-ta-pravovu-
dopomogu/ 
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=343226&tp=page 
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=4901&tp=2&offset=1 
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=345942&tp=0 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwi5eq_tkjg&feature=share&fbclid=IwAR0qyd945LkVL6yEr5_eL1HpNiOlDXy--K4pnqbmc9vU1Ii4AFuf5QJty9I
https://www.youtube.com/watch?v=Uwi5eq_tkjg&feature=share&fbclid=IwAR0qyd945LkVL6yEr5_eL1HpNiOlDXy--K4pnqbmc9vU1Ii4AFuf5QJty9I
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1555399377/?fbclid=IwAR250zlpHe6Q1HF9lp-8BzApWZJgQmekftlTM-qtVc0imDpGoiDmzxmTZug8
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1555399377/?fbclid=IwAR250zlpHe6Q1HF9lp-8BzApWZJgQmekftlTM-qtVc0imDpGoiDmzxmTZug8
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1554450866/
https://www.youtube.com/watch?v=geyxIiCrS6M&feature=share
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557128975/?fbclid=IwAR2Ic5fmyTImaHRAuzQYRYIDO7ecPpOFukjp6Grl6JANEpoXZyJ6ps5yPMY
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557128975/?fbclid=IwAR2Ic5fmyTImaHRAuzQYRYIDO7ecPpOFukjp6Grl6JANEpoXZyJ6ps5yPMY
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557130004/?fbclid=IwAR2g01EhUZnT3lXux3R6tDvGXyORpzxEVlWaWz3TTs5UB06ZYlIG5lcVyR0
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557130004/?fbclid=IwAR2g01EhUZnT3lXux3R6tDvGXyORpzxEVlWaWz3TTs5UB06ZYlIG5lcVyR0
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557130480/?fbclid=IwAR0NsyNIw-HjOpj6JtgCkKh0dW5cBmnCs045rIYJLo8s4YqpUszFV8W2kNs
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557130480/?fbclid=IwAR0NsyNIw-HjOpj6JtgCkKh0dW5cBmnCs045rIYJLo8s4YqpUszFV8W2kNs
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557210329/?fbclid=IwAR1EF_Qi1NihnRZSbhJ1_2JmtfTlWwnrmFo6J6gK-9JbLnVQ1w_ssOkugOI
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1557210329/?fbclid=IwAR1EF_Qi1NihnRZSbhJ1_2JmtfTlWwnrmFo6J6gK-9JbLnVQ1w_ssOkugOI
https://www.youtube.com/watch?v=GgQ_Szs4BrA&feature=share&fbclid=IwAR3WQdq8NeFdSsrAzX_yXahmE_qDprJVbCOeBDfOf9cIwae59RMT4biYKv4
https://www.youtube.com/watch?v=GgQ_Szs4BrA&feature=share&fbclid=IwAR3WQdq8NeFdSsrAzX_yXahmE_qDprJVbCOeBDfOf9cIwae59RMT4biYKv4
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1557473907/
https://www.youtube.com/watch?v=GgQ_Szs4BrA&feature=share&fbclid=IwAR3WQdq8NeFdSsrAzX_yXahmE_qDprJVbCOeBDfOf9cIwae59RMT4biYKv4
https://www.youtube.com/watch?v=GgQ_Szs4BrA&feature=share&fbclid=IwAR3WQdq8NeFdSsrAzX_yXahmE_qDprJVbCOeBDfOf9cIwae59RMT4biYKv4
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1558081575/?fbclid=IwAR2z9vFQj9_oJRmLHl1uGGRp0FyTHjT5vQ-okZse-sg-C0qCad7fmD7COs8
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1558081575/?fbclid=IwAR2z9vFQj9_oJRmLHl1uGGRp0FyTHjT5vQ-okZse-sg-C0qCad7fmD7COs8
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1558517772/?fbclid=IwAR38Jsb8vd1JQuI_s3obbVgHSSr0GXKdbYu4NU_QeRECh4JAaqpeU0NXZ6A
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1558517772/?fbclid=IwAR38Jsb8vd1JQuI_s3obbVgHSSr0GXKdbYu4NU_QeRECh4JAaqpeU0NXZ6A
https://www.youtube.com/watch?v=dACR5blUXLQ&feature=share&fbclid=IwAR2od5BP-eoIZlOCxKKuR9yFDDIHB07JtUhzGPQsfq76v-zAt-qeRtl978s
https://www.youtube.com/watch?v=dACR5blUXLQ&feature=share&fbclid=IwAR2od5BP-eoIZlOCxKKuR9yFDDIHB07JtUhzGPQsfq76v-zAt-qeRtl978s
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1559904062/?fbclid=IwAR141Ta6M5NvveFHuHg4rl5QGTYGw4LP2Q67jihogQrp7Npk9eq9FMKTIFQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1559904062/?fbclid=IwAR141Ta6M5NvveFHuHg4rl5QGTYGw4LP2Q67jihogQrp7Npk9eq9FMKTIFQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1559904062/?fbclid=IwAR141Ta6M5NvveFHuHg4rl5QGTYGw4LP2Q67jihogQrp7Npk9eq9FMKTIFQ
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1559905202/?fbclid=IwAR3iZXAVlHAwGNhJgM0F72ZI9KMauECE_yjqkac9szTeXTR3o1HrAVYXifQ
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1559905202/?fbclid=IwAR3iZXAVlHAwGNhJgM0F72ZI9KMauECE_yjqkac9szTeXTR3o1HrAVYXifQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1560420160/
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1561369983/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=343219&tp=0
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http://kam-sloboda.rada.org.ua/news/11-23-40-13-05-2019/ 
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=346209&tp=page 
http://nvrada.cg.gov.ua/ 
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=346281&tp=0 
https://ns.cn.court.gov.ua/sud2513/pres-centr/news/709504/ 
http://kam-sloboda.rada.org.ua/informue-centr-bezoplatnoi 
-pravovoi-dopomogi-21-37-54-19-05-2019/ 
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=347746&tp=page 
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=349791&tp=0 
http://nvrada.cg.gov.ua/ 
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=350539&tp=page 
https://sosnitsa-rada.gov.ua/vidbudetsya-viyizd-mobilnogo-konsultativnogo-punktu-z-
pitan-zahistu-prav-zemlevlasnikiv-ta-zemlekoristuvachiv/   
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=343669&tp=page 
https://sosnitsa-rada.gov.ua/spilne-chi-osobiste-minyust-poyasnilo-de-chi-majno-u-
shlyubi/ 
https://sosnitsa-rada.gov.ua/prava-ditey-shho-treba-znati/   
https://sosnitsa-rada.gov.ua/zaprovadzheno-viplatu-dopomogi-na-ditej-yaki-vihovuyutsya-
u-bagatoditnih-sim-yah/ 
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-garanti%d1%97-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-
trudovih-pravovidnosin/ 

 
 
 

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=350539&tp=page
https://sosnitsa-rada.gov.ua/vidbudetsya-viyizd-mobilnogo-konsultativnogo-punktu-z-pitan-zahistu-prav-zemlevlasnikiv-ta-zemlekoristuvachiv/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/vidbudetsya-viyizd-mobilnogo-konsultativnogo-punktu-z-pitan-zahistu-prav-zemlevlasnikiv-ta-zemlekoristuvachiv/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=343669&tp=page
https://sosnitsa-rada.gov.ua/spilne-chi-osobiste-minyust-poyasnilo-de-chi-majno-u-shlyubi/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/spilne-chi-osobiste-minyust-poyasnilo-de-chi-majno-u-shlyubi/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/prava-ditey-shho-treba-znati/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/zaprovadzheno-viplatu-dopomogi-na-ditej-yaki-vihovuyutsya-u-bagatoditnih-sim-yah/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/zaprovadzheno-viplatu-dopomogi-na-ditej-yaki-vihovuyutsya-u-bagatoditnih-sim-yah/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-garanti%d1%97-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovih-pravovidnosin/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pro-garanti%d1%97-dlya-zhinok-yaki-mayut-ditej-v-sferi-trudovih-pravovidnosin/
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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 
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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 
  

[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 2019 року (ІI квартал) Менським МЦ та 

відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1951 звернень клієнтів, 1860 особам було надано 
правову консультацію, 91 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 

480 475 5 

2 Відділ «Коропське бюро 
правової допомоги» 420 392 28 

3 Відділ «Корюківське бюро 
правової допомоги» 163 156 7 

4 Відділ «Новгород-Сіверське 
бюро правової допомоги» 248 238 10 

5 Відділ «Семенівське бюро 
правової допомоги» 177 171 6 

6 Відділ «Сновське бюро 
правової допомоги» 

196 169 27 
7 Відділ «Сосницьке бюро 

правової допомоги» 
267 259 8 

 Разом по МЦ 1951 1860 91 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 93 

рішень про надання БВПД та надано 41 доручень адвокатам, та 52 наказів штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). Відмов у наданні БВПД за звітний період не було. 

У IІ кварталі 2019 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
сімейного 533 (_26,1_%), спадкового 352 (_18,5_%), іншого цивільного 245 
(_12,6_%) права, житлового 210 (_10,6_%), земельного 171 (_9,4_%), з інших 
питань 130 (_6,4_%), трудового 68 (_3,7_%), соціального забезпечення 76 (_4,3_%), 
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договірного 80 (_4,1_%), адміністративного 51 (_2,6_%), з питань 
виконання судових рішень 34 (_1,6_%), з медичних питань 1 (_0,1_%), з не 
правових питань клієнти не зверталися.  

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у IІ кварталі 2019 
року за категорією питань. 

 
Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 
з/п Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 533 

2 спадкове 352 

3 інше цивільне 245 

4 житлове 210 

5 земельне 171 

6 інше 130 

7 трудове 68 

8 соціальне забезпечення 76 

9 договірне 80 

10 адміністративне 51 

11 виконання судових рішень 34 

3,7% 

18,5% 

12,6% 

2,6% 

9.4% 

12,6% 
4% 4,3% 

4.1% 
10% 

2% 0% 0% 

Кількість опрацьованих звернень 

сімейне 

спадкове 

інше цивільне 

житлове 

земельне 

інше 

трудове 

соціальне забезпечення 

договірне 

адміністративне 

виконання судових рішень 

медичне 

неправове питання 
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12 медичне 1 

13 неправове питання 0 

Разом 1951 

Діаграма 3. Кругова діаграма по розподілу за статтю 

 
Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за статтю. 

№ 
з/п 

Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 718 

2 Чоловіки 513 

Разом  1231 

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 243 

3 від 35 до 60 років включно 717 

4 понад 60 266 

Разом  1231 

58% 

52% 

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

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 80 
(_80_%), інвалідам 7 (_7_%), дітям, які не належать до окремих категорій 1 (_1_%), 
особам, які мають статус свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях 1 
(_1_%), ветеранам війни 8 (_8_%), 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 

80 

2 інваліди 7 

3 
діти, які не належать до окремих 
категорій 1 

4 
особи, які мають статус 
свідків/потерпілих у кримінальних 
провадженнях 1 

5 ветерани війни 8 
6 внутрішньо переміщені особи 2 

Разом  99 

Крім цього, Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є 
відокремленими структурними підрозділами у IІ кварталі 2019 року було: 

80% 

7% 

1% 
1% 

8% 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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• здійснено 71 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 29 

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 490 особи, в тому числі 365 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 125 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 30 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 64 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 
• проведено 182 правопросвітницьких заходи; 
• розміщено у ЗМІ 90 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
• надано 55 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: 5/31 7/18 5 25 3 9 

2 Відділ 
«Коропське 
БПД» 

40/250 6/50 6 65 20 35 

3 Відділ 
«Корюківське 
БПД» 

5/13 1/6 1 6 0 5 

4 Відділ 
«Новгород-
Сіверське БПД» 

6/23 2/8 6 31 5 12 

5 Відділ 
«Семенівське 
БПД» 

5/12 6/18 9 22 0 12 

6 Відділ 
«Сновське 
БПД» 

4/18 1/11 3 19 23 10 

7 Відділ 
«Сосницьке 
БПД» 

6/18 6/14 0 14 4 7 

 



65 
 


