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ЗМІСТ: 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 
 

[1.1.]  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

[1.2.]  Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи 

БПД. 

[1.3.]  Децентралізація системи БПД. 

[1.4.]  Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  

exofficio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 

провадженнях. 

[1.5.]  Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 

новітніх інформаційних технологій. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності 

та правових можливостей територіальних громад. 
 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад Менським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі — Менський МЦ) та відділами бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було забезпечено 

шляхом проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, семінарів 

та круглих столів у закладах освіти, районних центрах зайнятості, управліннях праці 

та соціального захисту населення та в інших органах місцевого самоврядування, 

забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), визначення правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення. 

Так, з метою поширення інформації про роботу Менського місцевого центру 

та кращого доступу жителів району до правової допомоги 03 липня 2017 року, в 

рамках святкування другої річниці з дня відкриття Менського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, на базі КП Сосницької районної 

централізованої бібліотечної системи проведено презентацію роботи центру. 

06 липня 2017 року на семінарі 

«Жінка на ринку праці» для осіб, які 

перебувають на обліку в Новгород-

Сіверському районному центрі зайнятості, 

спрямованому на запобігання 

дискримінації на ринку праці, висвітлено 

питання правових гарантій жінок в сфері 

трудових правовідносин.  
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 11 липня 2017 року проведено навчання працівників Новгород-Сіверської 

районної державної адміністрації з питань законодавства щодо надання безоплатної 

правової допомоги. 

2 серпня 2017 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми проведено інформаційний семінар на тему «Запобігання 

нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» для 

осіб, які перебувають на обліку в Сосницькому районному центрі зайнятості. 

 
03 серпня 2017 року з метою інформування осіб, які перебувають на обліку в 

Менському районному центрі зайнятості проведено семінар на тему «Запобігання 

нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, 

експлуатації дитячої праці».  

17 серпня 2017 року та 21 серпня 2017 

року з метою проведення правопросвітницьких 

заходів для осіб, які перебувають на обліку у 

Корюківському районному центрі зайнятості 

проведено семінари на тему «Легальна 

зайнятість», «Працевлаштування молоді на перше 

робоче місце». 

28 серпня 

2017 року на базі 

Менського районного центру зайнятості проведено 

семінар на тему «Реєстрація громадських 
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організацій», під час якого присутніх 

ознайомили з поняттями громадської 

організації, її видами, правовими 

підставами залучення фронт-офісів до 

державної реєстрації громадських 

організацій під час прийому та видачі 

документів. Поінформовано про основні 

завдання центру, види та послуги 

первинної та вторинної правової допомоги, категорії громадян яким надається 

безоплатна вторинна правова допомога.  

1 вересня 2017 року заступник начальника Семенівського бюро правової 

допомоги Тетяна Мотора, на запрошення завідуючої Семенівського дошкільного 

навчального закладу №6 «Сонечко» Любов Триноги, взяла участь у батьківських 

зборах старшої групи навчального закладу та провела лекцію на тему «Реалізація 

взаємних прав та обов’язків батьків та дітей». 

06 вересня 2017 року з метою 

інформування осіб, які перебувають на 

обліку в Менському районному центрі 

зайнятості проведено семінар на тему 

«Запобігання нелегальній трудовій міграції, 

торгівлі людьми, експлуатації дитячої 

праці». 

14 вересня 2017 року у м. Новгород-Сіверський пройшла робота мобільних 

консультативних пунктів доступу до системи безоплатної вторинної правової 
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допомоги з питань захисту прав землевласників та 

землекористувачів за участю представників 

Менського місцевого центру з надання БВПД. 

19 вересня 2017 року з метою підвищення 

правової спроможності територіальної громади 

проведено широке 

інформування мешканців села Нові Боровичі та села 

Лосева Слобода та робоча зустріч з в. о. старости сіл 

Нові Боровичі та Лосева Слобода Сновської міської 

ради Наталією Ховпун. 

20 вересня 2017 року з метою попередження 

насильства в сім’ї проведено зустріч-бесіду з батьками 

вихованців Новгород-Сіверського навчально-виховного 

комплексу «Дзвіночок». 

З метою налагодження співпраці щодо поширення 

інформації про безоплатну правову допомогу та 

спрямування до бюро правової допомоги громадян, яким 

вона необхідна, протягом кварталу проведено ряд робочих 

зустрічей. 

3 липня 2017 року про основні засади надання 

безоплатної правової допомоги та діяльність Менського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проінформовано 

трудовий колектив Управління Державної 

казначейської служби України у Новгород-

Сіверському районі 

3 липня 2017 року на базі Семенівського 

бюро правової допомоги відбулось засідання 

круглого столу присвячене річниці відкриття 
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Менського МЦ з надання БВПД. Метою проведення заходу стало висвітлення 

діяльність органів системи безоплатної правової допомоги та оприлюднення 

позитивних моментів за час діяльності Менського місцевого центру. 

06 липня 2017 року проведено зустріч з особовим складом Новгород-

Сіверського відділу поліції, яких поінформовано про основні аспекти реалізації 

права на безоплатну правову допомогу. 

05 липня 2017 року відбулася робоча 

зустріч з начальником Корюківського 

об’єднаного управління Пенсійного Фонду 

України Олександром Єрмоленко та 

завідувачем юридичного сектору Сергієм 

Іваненко, результатом якої стало підписання 

Меморандуму про співпрацю між Менським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Корюківським об’єднаним управлінням 

Пенсійного Фонду України.  

14 липня 2017 року, з метою покращення доступу та надання якісної 

безоплатної правової допомоги соціально незахищених категоріям громадян. 

проведено робочу зустріч з юрисконсультом 

Сосницького районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Олександром Ступою. 

З метою вивчення потреб територіальних 

громад в отриманні безоплатної правової допомоги та 

надання методичних рекомендацій працівниками 

Корюківського бюро проводяться робочі зустрічі: 07 

серпня 2017 року з в.о. старости Будянського округу 

Корюківської об’єднаної територіальної громади 

Олегом Лисенко. 
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Начальником відділу «Сновське бюро правової допомоги» проведено робочі 

зустрічі з фахівцями Управління соціального захисту населення Щорської 

райдержадміністрації (17.07.2017), Щорського районного суду Чернігівської області 

(03.08.2017), Фонду соціального страхування (15.08.2017).  

12 липня 2017 року директор Менського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Анатолій Єрмоленко в м. 

Коропі провів робочу зустріч з адвокатом 

Григорієм Марченком з метою обговорення 

новацій запроваджених Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення захисту права дитини на належне 

утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення 

аліментів», відповідно до якого спрощено механізм 

прийняття судового рішення щодо стягнення 

аліментів, обмін досвідом та практики. 

З метою розширення правових можливостей 

мешканців територіальних громад до безоплатної 

правової допомоги та популяризація системи 

безоплатної правової допомоги 18 липня 2016 

року проведено робочу зустріч з заступником 

голови Сосницької районної ради Геннадієм 

Смаглюком. 

20 липня 2017 року з метою обговорення 

запроваджених новацій Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту права дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

стягнення аліментів» проведено робочу зустріч з 
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трудовим колективом Менського районного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

21 липня 2017 року відбулась робоча зустріч із 

завідувачем комунальної установи «Районний 

трудовий архів» Новгород-Сіверської районної ради 

Олександром Рамусем. 

26 липня 2017 року з метою 

розширення мережі партнерів та 

налагодження співпраці проведено робочу 

зустріч з трудовим колективом 

Семенівського відділу поліції Головного 

управління національної поліції у 

Чернігівській області. 

18 серпня 2017 року начальник відділу «Новгород-

Сіверське бюро правової допомоги» Наталія Довбня провела 

робочу зустріч з Кам’янсько-Слобідським сільським 

головою Анатолієм Васюком. 

18 серпня 2017 року заступник начальника 

Семенівського бюро правової допомоги 

Тетяна Мотора з метою розширення доступу 

до безоплатної правової допомоги провела 

робочу зустріч з трудовим колективом 

міграційної служби Семенівського району.  

23 серпня 2017 року директор Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Анатолій Єрмоленко здійснив робочий 

візит до Менської міської ради 
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28 серпня 2017 року начальник відділу «Корюківське бюро правової 

допомоги» Євгенія Левченко провела робочу зустріч з секретарем Охрамієвицької 

сільської ради Маргаритою Наумовець. 

З метою домовленість щодо подальшої співпраці 

з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування 29 серпня 2017 року директор 

Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Анатолій Єрмоленко 

провів робочу зустріч з головою Новгород-Сіверської районної державної 

адміністрації, головами Новгород-Сіверської районної ради та міської ради. Під час 

зустрічі Анатолій Єрмоленко висловив подяку за плідну співпрацю у забезпеченні 

захисту прав людини, рівного доступу до правової інформації та правосуддя, 

посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально 

вразливих категорій населення. 

30 серпня 2017 року директор Менського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Анатолій Єрмоленко провів робочу зустріч з в.о. голови 

Коропської районної державної адміністрації Віктором 

Кузуб, головою районної ради Михайлом Мазуренком, 

керівником апарату Світланою Яцина. 
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4 вересня 2017 року з нагоди відзначення 

річниці відкриття бюро та з метою виявлення 

правових потреб кожного населеного пункту 

Сновської об’єднаної територіальної громади 

проведено робочу зустріч з заступником голови 

Сновської міської ради Р.Кравцом. 

04 вересня 2017 року проведено робочу зустріч з 

трудовим колективом відділу реєстрації Менської міської 

ради, під час якої досягнуто домовленості щодо 

налагодження співпраці шляхом обміну інформацією та 

проведенням спільних інформаційно-просвітницьких 

заходів. 

13 вересня 2017 року заступник начальника 

Семенівського бюро правової допомоги Тетяна 

Мотора за попередньою домовленістю з директором 

Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Семенівської РДА 

Чернігівської області 

Борисом Федюком провела 

робочу зустріч з 

соціальними працівниками 

місцевого територіального 

центру. Під час зустрічі увага присутніх акцентувалась 

на можливості отримати адресну допомогу, тобто за 

необхідності, працівники бюро нададуть правові 

роз’яснення за місцем фактичного проживання 

громадянина. 

14 вересня 2017 року працівники Менського місцевого центру з надання 

БВПД разом з начальником Новгород-Сіверського бюро правової допомоги 
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Наталією Довбнею проведено робочу зустріч з керівником апарату Новгород-

Сіверського районного суду Михайлом Пильником. 

14 вересня 2017 року начальник 

Корюківського бюро правової допомоги 

Євгенія Левченко провела робочу зустріч з 

колективом Корюківського районного відділу 

державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції в 

Чернігівській області з метою обговорення 

ключових змін Закону України «Про виконавче 

провадження». 

15 вересня 2017 року директор Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Анатолій Єрмоленко, на базі Сосницького 

бюро правової допомоги, провів робочу зустріч з провідним спеціалістом відділу 

державної реєстрації друкованих засобів 

масової інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області Іриною Дударенко.  

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів, заходів з регулярного висвітлення діяльності центру та бюро проведено ряд 

заходів. 

Так, 03 липня 2017 року та 07 вересня 2017 року з 

метою підвищення рівня правової поінформованості громадян з 

питань отримання безоплатної правової допомоги проведені 

вуличні інформування для жителів м. Корюківка. 
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12 липня 2017 року та 23 серпня 2017 року проведено вуличне 

інформування громадян міста Сновськ.  

13 липня 2017 року проведено право 

просвітницький захід для учнів центру на тему 

«Подорож без візи із України в ЄС: документи і 

правила для приємних мандрів» 

14 липня 2017 року з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги взяла 

участь у семінарі «Особливості зайнятості молоді» 

для осіб, які перебувають на обліку в Менському 

районному центрі зайнятості 

17 липня 2017 року з метою проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи заступник начальника Семенівського 

бюро правової допомоги Менського місцевого центру з надання 

БВПД Тетяна Мотора проведено вуличне інформування для 

жителів та гостей Семенівщини, яке мало на меті поширити 

відомості про послуги, що надаються бюро та можливості їх 

отримання. 

25 липня 2017 року з метою поширення 

інформації про функціонування системи 

безоплатної правової допомоги проведено 

інформаційно-просвітницьку лекцію для осіб, 
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засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, які перебувають на 

обліку у Менському районному секторі з питань пробації. 

03 серпня 2017 року проведено 

інформаційно-просвітницьку зустріч щодо 

роз’яснення прядку реалізації права на 

безоплатну правову допомогу з трудовим 

колективом центральної районної аптеки №43 

комунального підприємства «Ліки України» 

Чернігівської обласної ради. 

3 серпня 2017 року на базі Семенівського 

бюро правової допомоги заступник начальника 

Семенівського бюро правової допомоги Тетяна 

Мотора разом з начальником Семенівського 

районного відділу ДРАЦС Юлією Домишлинець 

провели спільне консультування жителів м. Семенівка. 

09 серпня 2017 року з метою 

правопросвітництва проведено інформаційно-

комунікативну зустріч з трудовим колективом 

дошкільного навчального закладу ясла-сад 

«Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради, 

на якій проінформовано про безоплатну 

правову допомогу та правові аспекти 

спадкування.  

12 серпня 2017 року заступника начальника Семенівського бюро правової 

допомоги Тетяна Мотора взяла участь у заходах 

проведених на території Семенівського району за 

ініціативою районної ради з нагоди Міжнародного 

дня молоді за участю представників районних 

молодіжних громадських організацій, 

старшокласників, жителів та гостів міста.  



 

15 

16 серпня 2017 року проведено інформаційно-

роз’яснювальну зустріч з молодшим медичним 

персоналом Новгород-Сіверської центральної районної 

лікарні ім. І.В.Буяльського, на якій проінформовано 

про актуальні зміни в чинному законодавстві. 

17 серпня 2017 року проведено прийом громадян у приміщенні Спаської 

сільської ради, з метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

населення, що проживає у сільській місцевості. 

18 серпня 2017 року в рамках культурно-

просвітницького проекту «Збережемо традиції 

предків. Україна вишивана» у Менському 

районному центрі зайнятості працівник центру 

взяла участь у профінформаційному заході 

присвяченому Дню Незалежності України. 

 
21 серпня 2017 року проведено правопросвітницький захід, спрямованих на 

запобігання випадкам домашнього насильства для 

сімей які перебувають на обліку в Центрі соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді.  

22 серпня 2017 року на передодні Дня 

затвердження Національної стратегії у сфері прав 

людини проведено вуличне інформування жителів та 

гостей м. Мена. 
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23 серпня 2017 року заступник начальника 

Семенівського бюро правової допомоги Тетяна Мотора 

взяла участь у заходах присвячених Дня державного 

Прапора. 

З нагоди Дня незалежності України та Дня 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини 

фахівцями Новгород-Сіверського бюро правової допомоги 

організовано тематичні викладки інформаційних матеріалів 

системи безоплатної правової допомоги у Новгород-

Сіверській центральній районній та міській бібліотеках.  

23 серпня 2017 року працівником Сновського бюро 

правової допомоги проведено ряд правопросвітницьких 

заходів для працівників лікувальних закладів. 

 23 серпня 2017 року на базі Корюківської районної 

бібліотеки відбувся право просвітницький захід для 

відвідувачів закладу «Правовий діалог». 

05 вересня 2017 року головний спеціаліст 

Семенівського бюро правової допомоги Марія Висоцька 

провела семінар на тему «Запобігання нелегальній трудовій 

міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» для 

осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. 

З метою підвищення рівня правової освіти 

школярів, забезпечення їх конституційного права знати 

свої права та обов’язки 07 вересня 2017 року для учнів 

9-11 класів Стольненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Менської районної ради Чернігівської області 

проведено правопросвітницький урок на тему «Твої 

права – твій захист».  
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07 вересня 2017 року працівниками 

Новгород-Сіверського бюро правової допомоги 

проведено круглий стіл з учасниками АТО, 

членами громадської організації «Учасники 

антитерористичної операції Новгород-

Сіверщини» з метою інформування про права та 

соціальні гарантії та порядок їх захисту.  

08 вересня 2017 року проведено 

правопросвітницький захід, спрямований на 

запобігання злочинності для студентів Сновського 

вищого професійного училища лісового 

господарства.  

11 вересня 2017 року працівниками Сновського 

бюро правової допомоги проведено з нагоди відзначення 

річниці роботи День відкритих дверей для громадської 

ради при Щорській райдержадміністрації  

19 вересня 2017 року, заступник начальника 

Семенівського бюро 

правової допомоги Тетяна Мотора, на виконання 

плану заходів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на ІІІ 

квартал, провела прийом громадян у приміщенні 

Семенівської районної бібліотеки. 
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26 вересня 2017 року фахівцем Новгород-

Сіверського бюро проведена інформаційно-

комунікативна зустріч з метою роз’яснення вимог 

законодавчих актів щодо створення об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку 

29 вересня 2017 року проведено інформаційно-просвітницький захід для 

голови Сновського районного відділення Української спілки ветеранів Афганістану 

Г. Павленка.  

У вересні 2017 року з метою розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги, проведено 

семінар на тему «Легальна зайнятість» для осіб, які 

перебувають на обліку в Коропському районному 

центрі зайнятості. 

З метою інформування населення та 

поширення роздаткових матеріалів працівниками 

Новгород-Сіверського бюро правової допомоги 28 

липня 2017 року, 19 серпня 2017 року, 19 вересня 

2017 року проведено вуличне інформування 

населення. 

В рамках реалізації загальнонаціонального 

просвітницького проекту «Я маю право!» 

працівниками центру та бюро проведено ряд заходів 

з метою інформування представників органів 

місцевого самоврядування. Пересічних громадян про 

Всеукраїнський просвітницький проект «Я маю 

Право!», під гаслом «Знаю! Дію! Захищаю!», який був запущений Міністерством 

юстиції України спільно з USAID. Ознайомлювали з завданнями проекту, які 

полягають у підвищенні рівня знань громадян щодо своїх прав, правової свідомості 

та спроможності захищати свої права. В зв’язку з цим проведено ряд заходів: 
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Так, протягом вересня 2017 року 

проведені робочі зустрічі з працівниками 

Блистівського та Бірківського старостинських 

округів Менської міської ради. Зустрічі 

проводились з метою налагодження співпраці 

шляхом обміну інформацією та проведенням 

спільних інформаційно-просвітницьких заходів. 

В результаті яких досягнуто згоди щодо роботи 

мобільного пункту консультування на території 

даних округів. 

6 вересня 2017 року метою підвищення правової 

спроможності територіальної громади та межах реалізації 

загальнонаціонального просвітницького проекту «Я маю 

право!» який реалізується Міністерством юстиції у співпраці з 

системою БПД проведено широке інформування мешканців 

села Гвоздиківка. 

14 вересня 2017 року для учнів 

Щорської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з метою реалізації 

загальнонаціонального проекту «Я маю 

право!» проведено правопросвітницький захід 

на тему «Пізнай свої права та обов’язки».  

18 вересня 2017 року під час семінару з особами, які перебувають на обліку 

в Новгород-Сіверському районному центрі зайнятості проінформовано про 

просвітницький проект «Я маю право!», який реалізується Міністерством юстиції та 

системою безоплатної правової допомоги з 

метою підвищення рівня знання людей щодо 

своїх прав та можливостей їх захисту, правової 

свідомості громадян та спроможності громад 

захищати свої права.  
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18 вересня 2017 року начальник 

Корюківського бюро правової допомоги Євгенія 

Левченко в рамках реалізації 

загальнонаціонального просвітницького проекту 

«Я маю право!» провела правопросвітницький 

захід для вихованців Корюківського центру 

дитячої та юнацької творчості. 

27 вересня 2017 року на запрошення учасників клубу шанувальників 

сучасної української літератури «Читацьке коло» начальник Корюківського бюро 

правової допомоги Євгенія Левченко презентувала всеукраїнський проект «Я маю 

право!», метою якого є проведення просвітницької роботи серед громадян щодо 

прав, які їм гарантовані. Працівник бюро наголосила, що знання своїх прав і вміння 

їх захищати є рушійною силою для боротьби з несправедливістю та свавіллям.  

 

Вживалися заходи щодо розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги шляхом забезпечення роботи мобільних та дистанційних 

консультаційних пунктів.  

3 липня 2017 року здійснено виїзний прийом в с. 

Лизунівка Новгород-Сіверського району до громадянина з 

обмеженими можливостями. 
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12 липня 2017 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 

пункту на базі Новгород-Сіверського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України  

12 липня 2017 року заступник начальника 

Семенівського бюро правової допомоги Тетяна 

Мотора за попередньою домовленістю з 

Миколаївським сільським головою Михайлом 

Сахариленком відвідала територіальну громаду з 

метою проведення виїзного консультування громадян та надання методичної 

допомоги посадовим особам органу місцевого самоврядування. 

27 липня 2017 року відбувся прийом громадян в 

дистанційному пункті доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Корюківського об’єднаного управління 

Пенсійного Фонду України. 

04 серпня 2017 року забезпечено роботу мобільного 

консультаційного пункту в приміщенні Новгород-

Сіверського районного суду.  

07 серпня 2017 року спільно з нотаріусом 

Корюківської районної державної нотаріальної контори 

консультували в с. Буда. 

18 серпня 2017 року організовано виїзний прийом 

громадян в с. Кам’янська Слобода Новгород-Сіверського 

району. 

16 серпня 2017 року головний 

спеціаліст Семенівського бюро правової 

допомоги Марія Висоцька провела прийом 

громадян у приміщенні Хотіївської сільської 

ради (Семенівського району, Чернігівської 

області). 
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Забезпечено роботу консультаційних пунктів, 

які працювали у приміщенні Березнянської селищної 

ради Менського району - 19 липня 2017 року, 16 

серпня 2017 року, 20 вересня 2017 року  

28.08.2017 року виїзне консультування жителів 

с. Охрамієвичі. 

15 вересня 2017 року мобільний 

консультаційний пункт працював в приміщенні 

Новгород-Сіверської центральної районної лікарні ім. 

І.В.Буяльського. 

22 вересня 2017 року забезпечено роботу 

мобільного консультаційного пункту на базі 

Новгород-Сіверського районного центру зайнятості. 

 Забезпечувалась робота дистанційного 

консультаційного пункту у військкоматі м. Новгород-

Сіверський та в Новгород-Сіверській УВП №31. 

28 вересня 2017 року забезпечено роботу 

мобільних консультаційних пунктів в с. Петрівка 

Сновської об’єднаної територіальної громади.  

Одночасно забезпечено роботу мобільного 

консультативного пункту в Центрі соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді – для ВПО 23 серпня 2017 

року, Сновське поштове відділення 11 вересня 2017 

року  

 

 

 

Висвітлення ЗМІ 
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http://sosnitsa-rada.gov.ua/shukayemo-aktivnih-gromadyan-konkurs-na-navchannya-dlya-

gromadskih-radnikiv/ 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=252968&tp=0 

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=253004&tp=0 
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http://mn.cn.court.gov.ua/sud2512/pres-centr/news/369312/ 

http://menarada.gov.ua/zustrich-z-predstavnykamy-menskoho-mistsevoho-tsentru-z-

nadannya-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy/ 
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Виступи на радіо в ефірі філії публічного 

 акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" 

"Новгород-Сіверська регіональна дирекція "Сіверська" 

04.07.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему "Відмінності 

трудового договору від цивільно-правового" 

11.07.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему "Зміни в 

законодавстві щодо стягнення аліментів" 

18.07.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему "Соціальні 

відпустки" 

25.07.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему "Гарантії для 

жінок, які мають дітей, в сфері трудових правовідносин" 

01.08.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему "Пільги 

учасникам бойових дій" 

08.08.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему "Права 

внутршньопереміщених осіб" 

http://sosnitsa-rada.gov.ua/shukayemo-aktivnih-gromadyan-konkurs-na-navchannya-dlya-gromadskih-radnikiv/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/shukayemo-aktivnih-gromadyan-konkurs-na-navchannya-dlya-gromadskih-radnikiv/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=252968&tp=0
http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=253004&tp=0
http://semrayrada.cg.gov.ua/
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15.08.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему "Порядок 

оформлення спадщини 

22.08.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему "Правові 

аспекти щодо оренди землі" 

01.09.2017 – радіопередача «Актуально» на тему «Право на безоплатну 

правову допомогу» 

19.09.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему «Порядок 

розірвання шлюбу» 

22.09.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему «Електронні 

сервіси Міністерства юстиції» 

26.09.2017 - радіопередача "Запитуйте-відповідаємо" на тему " Способи 

захисту права власності на землю" 

Районна газета «Сіверський край» 

22.07.2017 №30 (11367) – До уваги громадян 

05.08.2017 №32 (11369)- Аліменти - виключно власність дитини 

09.09.2017 №36 (11373)- Безоплатна правова допомога – це важливо 
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 

спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
 

 
 
 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 
 

У відповідність до локального плану Менського МЦ здійснюються необхідні 

заходи відповідно до Порядку оперативного планування та моніторингу діяльності 

центру та відділів бюро. 

12 вересня 2017 року у м. Чернігів відбувся тренінг-семінар «Врегулювання 

земельних відносин на сучасному етапі» за участю працівників Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області, 

Місцевих центрів та їх структурних підрозділі. Під час даного заходу працівники 

бюро правової допомоги ознайомилися з процесом врегулювання земельних 

відносини. 

 

19 та 20 вересня 2017 року директор Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Анатолій Єрмоленко взяв участь у 

конференції «Суди і вирішення спорів в режимі он-лайн: покращення доступу до 

правосуддя в Україні», запланованої Програмою Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» (м. Київ). 
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20 вересня 2017 року у місті 

Чернігів відбувся одноденний 

каскадний тренінг для фахівців 

системи БПД у Чернігівській області з 

кримінально-правових та кримінально-

процесуальних питань. Учасниками 

тренінгу стали працівники бюро 

правової допомоги, а також місцевих 

центрів, які безпосередньо працюють із 

клієнтами.  
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[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  

exofficio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 

провадженнях. 

[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 
На виконання плану квартального плану з розбудови комплексної 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій у 

Менському МЦ та відділах бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, протягом кварталу здійснювався облік матеріальних 

цінностей, фінансового забезпечення та планування. 

На виконання плану діяльності Менським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на 3 квартал 2017 року для проведення 

комунікаційних заходів було закуплено медіа набір - ноутбук, проектор, екран, 

фотоапарат, 3G модем, 7 WEB-камер. 

Для спрощення доступу людей з обмеженими можливостями у приміщенні 

Менського місцевого центру встановлено кнопку виклику. 

Щоденно працівниками Менського МЦ та відділів бюро правової допомоги 

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

Забезпечено збір, аналіз та узагальнення статистичних даних Менського МЦ 

та відділів бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами.  

Також протягом кварталу проводилась підготовка та розміщення статей, 

матеріалів про роботу РЦ, МЦ, бюро правової допомоги на веб-сайті Менського 

місцевого центру. 

В звітному періоді працівники Менського МЦ та бюро правової допомоги 

залучали партнерів до поширення інформації про безоплатну правову допомогу, 

здійснювали наповнення бази довідкової контактної інформації про організації, 

установи, партнерських організацій 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01 липня по 30 вересня 2017 року (III квартал) Менським МЦ 

та відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 751 звернень клієнтів, 589 особам було надано 

правову консультацію, 162 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 121 96 25 

2 Відділ «Коропське бюро правової 

допомоги» 87 59 28 

3 Відділ «Корюківське бюро 

правової допомоги» 119 97 22 

4 Відділ «Новгород-Сіверське бюро 

правової допомоги» 
150 119 31 

5 Відділ «Семенівське бюро 

правової допомоги» 69 64 5 

6 Відділ «Сновське бюро правової 

допомоги» 125 96 29 

7 Відділ «Сосницьке бюро правової 

допомоги» 80 58 22 

 Разом по МЦ 751 589 162 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 156 

рішень про надання БВПД та надано 127 доручень адвокатам, та 28 наказів штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). За звітний період була 1 відмова у наданні БВПД. 

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

іншого цивільного 158 (_21_%) права, спадкового 137 (_18_%), сімейного 114 

(_15_%), соціального забезпечення 71 (_9_%), земельного 63 (_8_%), житлового 53 

(_7_%), трудового 44 (_6_%), договірного 43 (_6_%), з інших питань 29 (_4_%), з 

питань виконання судових рішень 21 (_3_%), адміністративного 14 (_2_%), та з 

медичних питань 4 (_1_%).  
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у III кварталі 2017 

року за категорією питань. 

 

Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 інше цивільне 158 

2 спадкове 137 

3 сімейне 114 

4 соціальне забезпечення 71 

5 земельне 63 

6 житлове 53 

7 трудове 44 

8 договірне 43 

9 інше 29 

10 виконання судових рішень 21 

11 адміністративне 14 

12 медичне 4 

Разом 751 
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Діаграма 3. Кругова діаграма по розподілу за статтю 

 
Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за статтю. 

№ 

з/п 
Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 
383 

2 Чоловіки 
164 

Разом  
547 

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 4 

2 від 18 до 35 років включно 113 

3 від 35 до 60 років включно 276 

4 понад 60 154 

Разом  547 

 

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

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 125 
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30%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги  за статтю
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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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(_79_%), інвалідам 14 (_9_%), ветеранам війни 9 (_6_%), внутрішньо-переміщеним 

особам 5 (_3_%), особам, які мають статус свідків/потерпілих у кримінальних 

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

заслуги перед Батьківщиною 2 (_1_%), особам. 

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 

125 

2 
інваліди 

14 

 ветерани війни 
9 

3 
внутрішньо переміщені особи 

5 

4 
особи, які мають статус свідків/потерпілих у 

кримінальних провадженнях 
3 

5 
особи, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною 
2 

6 
особи, які звернулися для отримання статусу 

ветерана війни 
14 

Разом  
158 

79%

9%

6%

3%

2%
1%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД

малозабезпечені особи

інваліди

ветерани війни

внутрішньо переміщені особи

особи, які мають статус 
свідків/потерпілих у кримінальних 
провадженнях

особи, які мають особливі заслуги 
та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною
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Крім цього, Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є 

відокремленими структурними підрозділами у III кварталі 2017 року було: 

 здійснено 23 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 4 

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 60 осіб, в тому числі 50 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 10 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 11 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 185 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 95 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 45 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 4 клієнту 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-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

в тому числі: 
23/50 4/10 11 95 4  45 

2 Відділ 

«Коропське бюро 

правової 

допомоги» 

4/9 0 0 6 0 4 

3 Відділ 

«Корюківське 

бюро правової 

допомоги» 

2/8 0/0 2 13 0 5 

4 Відділ 

«Новгород-

Сіверське бюро 

правової 

допомоги» 

5/14 2/5 1 17 1 17 

5 Відділ 

«Семенівське 

бюро правової 

допомоги» 

3/6 0 2 13 0 7 

6 Відділ «Сновське 

бюро правової 

допомоги» 
3/9 0 0 15 3 10 

7 Відділ 

«Сосницьке бюро 

правової 

допомоги» 

2/3 1/2 2 5 0 1 

 


