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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: 

 

4 липня 2018 року  за попередньою 

домовленістю з в.о. старости села Архипівка 

Семенівського району Сергієм Портянко 

здійснено робочий візит до села Архипівка. Захід 

відбувся з метою проведення виїзного 

консультування громадян та надання методичної 

допомоги посадовим особам органу місцевого 

самоврядування. 

 

10 липня 2018 року  відбулась робоча зустріч з 

працівниками Семенівського районного сектору 

міграційної служби. 

12 липня 2018 року  на навчанні посадових осіб 

Новгород-Сіверської міської ради міської ради та її 

структурних підрозділів  висвітлено суть і завдання 

загальнонаціонального правопросвітницького  
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проекту «Я маю право!» та  правові аспекти отримання безоплатної 

правової допомоги.  

 

12 липня 2018 року в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

проведено робочу зустріч з представником 

Менського районного центру зайнятості 

Валентиною Агієнко. 

 

17 липня 2018 року з метою поширення 

інформації про загальнонаціональний проект «Я 

маю право!» та розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги, участь у 

семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 

Коропському районному центрі зайнятості. 

 

01 серпня 2018 року  в межах проекту «Я маю 

право!» проведено робочу зустріч з працівниками 

Семенівського районного військового комісаріату та 

Семенівського районного сектору з питань пробації. 

 

07 серпня 2018 року  проведено 

інформаційний захід в межах 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» для осіб, які 

перебувають на обліку служби у справах дітей 

Семенівської районної державної адміністрації. 

 

10 серпня 2018 року проведено робочу 

зустріч з головним спеціалістом з питань 

мобілізаційної роботи, взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи Корюківської 

райдержадміністрації Людмилою Примачок.  

 

16 серпня 2018 року про протидію та запобіганню 

насильству говорили на засіданні Сновської міжвідомчої 

районної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми при Сновській районній 

державній адміністрації.  

 

16 серпня 2018 року в рамках 

загальнонаціонального право просвітницького 

проекту «Я маю право!» проведена інформаційно-
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комунікативна зустріч з трудовим колективом відділу 

освіти Новгород-Сіверської районної державної 

адміністрації. В ході заходу проінформовано про 

безоплатну правову допомогу, порядок її отримання, 

суть проекту «Я маю право!». 

 

22 серпня 2018 року  на передодні дня 

Державного Прапора та з нагоди проголошення 27-ї 

річниці Дня незалежності України спільно з 

представниками державних органів проведено зустріч за 

круглим столом на тему «Правовий розвиток Української 

держави та підвищення рівня знань громадян щодо своїх 

прав». 

 

22 серпня 2018 року участь у семінарі для осіб, які 

перебувають на обліку у Коропському районному центрі 

зайнятості. 
 

           28 серпня 2018 року проведено інформаційно-

правопросвітню зустріч з жителями населених пунктів 

Команської сільської ради. Від керівника бюро  присутні 

дізналися  про практичні аспекти реалізації права на безоплатну 

правову допомогу. 

 

З метою проведення роз’яснювальної роботи щодо 

надання безоплатної правової допомоги 03 вересня 2018 

року проведено робочу зустріч з трудовим колективом 

відділу реєстрації та надання адміністративних послуг 

Сосницької селищної ради. 

  

3 вересня 2018 року Сновським бюро правової 

допомоги прийнято участь в святкуванні початку 

навчального року в Сновській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ст. №1.  

 

3 вересня 2018 року з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги та поширення інформації 

про загальнонаціональний проект «Я маю право!», участь у 

семінарі для осіб АТО, які перебувають на обліку у 

Коропському районному центрі зайнятості. 
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11 вересня 2018 року в межах проекту «Я 

маю право!», проведено робочу зустріч з 

головним спеціалістом з інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

відділу організаційно-правової та 

інформаційної діяльності апарату Семенівської 

районної державної адміністрації. 

 

12 вересня 2018 року взято участь у 

семінарі з питань нарахування лікарняних, в 

разі виникнення страхового випадку на підприємстві, установі, організації, що 

проводився для бухгалтерів підприємств, установ та 

організацій Сновського району.  

 

19 вересня 2018 року участь у семінарі для осіб, 

які перебувають на обліку у Коропському районному 

центрі зайнятості. 

 

27 вересня 2018 року начальником Новгород-

Сіверського бюро правової допомоги Наталією 

Довбнею проведено інформаційну зустріч  із 

засудженими, які відбувають покарання у  державній 

установі «Новгород-Сіверська установа виконання 

покарань  (№31)», під час якої проінформовано про  

право на   безоплатну правову допомогу,  діяльність 

центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та бюро правової допомоги. 

 

28 вересня 2018 року проведено   семінар з для 

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

 

 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб 

похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 

 

14 вересня 2018 року одинокій особі похилого 

віку надано адресу допомогу та допомогу в зборі 

документів до управління соціального захисту 

населення Сновської районної державної адміністрації 

на призначення тимчасову державну соціальну 

допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсію.  
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Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів 

надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги 

з метою удосконалення надання ними БПД: 

 

19 липня  2018 року проведено  робочу зустріч з 

трудовим колективом відділу у Сосницькому районі 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській 

області. 

 

05 вересня 2018 року спільно з начальником 

Семенівського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області Юлією 

Домишлинець проведено прийом громадян. 

 

 

 

 

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: 

 

01 серпня 2018 року проведено робочу зустріч з 

в.о. старости в с. Нові Млини Сновської об’єднаної 

територіальної громади Оленою Згоник. Під час 

зустрічі було розглянуто правові потреби населення в 

населеному  пункті та вжиття  спільних заходів щодо 

їх реалізації. 

 

02 серпня 2018 року проведено інформаційно-

комунікативну зустрічі з в.о. старости с. Феськівка 

Менської об’єднаної територіальної громади Світланою 

Козел та секретарем сільської ради Катериною Хропач. 

 

7 серпня 2018 року з метою охоплення різних 

категорій громадян та вивчення їх правових потреб 

проведено робочу зустріч з інспектором обстеження 

житлових умов проживання соціально незахищених верств населення управління 

соціального  захисту населення Сновської райдержадміністрації Демченко І. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2037804983129241/2037804609795945/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2037804983129241/2037804609795945/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2037804983129241/2037804609795945/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2181185368791201/2181185278791210/?type=3
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15 серпня 2018 року з метою розширення доступу 

до безоплатної правової допомоги та поширення 

інформації про загальнонаціональний проект «Я маю 

право!», проведено робочу зустріч з трудовим колективом 

Коропського районного суду. 

 

21 серпня 2018 року відбулася робоча з головою 

Сновської районної організації ветеранів України 

Людмилою Кравець з метою поглиблення співпраці 

щодо надання безоплатної правової допомоги 

соціально захищеним категоріям населення та 

вивчення правових потреб підопічним громадської 

організації. 

 

23 серпня 2018 напередодні святкування 27 річниці 

незалежності України за круглим столом зібралися 

працівники Коропського райвідділу ДРАЦС, Коропського 

райвідділу ДВС та Коропського бюро правової допомоги. В 

ході зустрічі розглянули нові законопроекти Міністерства 

юстиції України, проекти «Шлюб за добу», «Звернення у 

сфері державної реєстрації актів цивільного стану»,«Чужих 

Дітей Не Буває». 

 

28 серпня 2018 року відбулась робоча зустріч з  

Команським  сільським головою Любов'ю Акуленко. 

 

29 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч з 

головою Сновської районної організацією 

Всеукраїнської громадської організації інвалідів 

«Союз Чорнобиль України» Михайлом Волокушеним. 

Метою зустрічі стало поглиблення співпраці щодо 

надання безоплатної правової допомоги соціально 

захищеним категоріям населення та виявлення 

правових потреб даної категорії громадян.  

 

03 вересня 2018 року проведено робочу зустріч з 

директором Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Менської 

районної державної адміністрації Наталією Гончар. 

 

5 вересня 2018 року з метою охоплення різних категорій громадян та вивчення 

їх правових потреб проведено робочу зустріч з представником Городнянського 

відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України 

в Чернігівській області м. Сновськ 
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13 вересня 2018 року робоча зустріч з провідним 

інспектором Коропського районного сектору філії ДУ 

«Центр пробації» в Чернігівській обл. Оленою Сичовою. 

 

19 вересня 2018 року з метою вивчення правових 

потреб мешканців району з питань реєстрації місця 

проживання та зняття з місця проживання Сновським 

бюро правової допомоги проведено робочу зустріч з 

працівником сектору реєстрації Сновської міської ради 

Сернігівської області Мірошниченко Ю. 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

05 липня 2018 року в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!» в межах Сновського району прийнято 

участь в засіданні за «круглим» столом 

працівників Сновського бюро правової допомоги,  

Сновського відділу державно реєстрації актів 

цивільного стану ГТУЮуЧО та  сектору реєстрації 

Сновської міської ради.  

 

06 липня 2018 в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 

прийнято участь в засіданні за «круглим» столом на 

тему «Виконання рішень про стягнення аліментів. 

Захист законних прав та інтересів дитини». Захід 

відбувся в приміщенні Сновської районної державної 

адміністрації за участю територіальних підрозділів 

Головного територіального управління юстиції в 

Чернігівській області, керівників підприємств, 

установ, організацій району та громадськості.  
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12 липня 2018 року в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітнецького проекту 

«Я маю право» Сновським бюро правової допомоги 

проведено інформаційних заходів для відвідувачів 

Сновського відділення Корюківського об’єднаного 

управління пенсійного фонду України.   

 

12 липня 2018 року проведено прийом громадян 

на базі Семенівського районного центру зайнятості. 

 

16 липня 2018 року  - на семінарі з особами, які 

перебувають на обліку в Новгород-Сіверському 

районному центрі зайнятості висвітлено окремі 

аспекти цивільного права. 

 

18 липня, 15 серпня та 19 вересня 2018 року 

забезпечено роботу дистанційного консультативного пункту на базі Семенівського 

районного відділення Спілки ветеранів Афганістану. 

 

 

 

26 липня 2018 року проведено прийом громадян на базі Відділення поштового 

зв’язку м. Семенівка Чернігівської дирекції УД ПАТ «Укрпошта». 

 

02 серпня 2018 року в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

маю право!», проведено семінар «Запобігання 

домашньому насильству» для працівників відділення 

поштового зв’язку Феськівка  Чернігівської дирекції УД 

ПАТ «Укрпошта». 

 

03 серпня  2018 року   на семінарі з особами, які 

перебувають на обліку в   Новгород-Сіверській районній 

філії  Чернігівського обласного центру зайнятості, 

начальник Новгород-Сіверського бюро правової допомоги Наталія Довбня розповіла 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2133866540189751/2133866350189770/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2168626343380437/?type=3
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про актуальні аспекти  трудового   законодавства, зокрема   

пов’язані з оформленням трудових правовідносин та 

підтвердженням наявного трудового стажу. 

 

В рамках реалізації загальнонаціонального право 

просвітницького проекту « Я маю право» 15 серпня 2018 року 

проведено робочу зустріч з працівником управління соціального 

захисту населення Сосницької РДА. 

 

22 серпня 2018 року у рамках Меморандуму про 

співпрацю начальником Новгород-Сіверського бюро 

правової допомоги проведено чергову інформаційну зустріч 

з суб’єктами пробації на базі  Новгород-Сіверського 

районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» у Чернігівській області. 

  

23 серпня 2018 року  проведено правопросвітницьку 

зустріч із заступниками директорів з виховної роботи та 

керівниками шкільних методичних об’єднань класних керівників закладів освіти 

Новгород-Сіверського району під час якої  висвітлено 

основні положення Закону України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству».  

 

27 серпня 2018 року  - під час проведення 

засідання методоб’єднання вчителів суспільно-

гуманітарного циклу предметів закладів освіти   

Новгород-Сіверського району    висвітлено основні 

положення Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення 

економічних передумов для посилення захисту права 

дитини на належне утримання». 

 

04 вересня 2018 року в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!», проведено робочу зустріч з 

керівником Методичного кабінету Менської ОТГ 

Оленою Литовченко. 

 

05 вересня 2018 року проведено інформаційно-роз'яснювальний захід «Засади 

запобігання та протидію дискримінації соціально незахищених категорій громадян» 

для  трудового колективу Комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування  (надання соціальних послуг)» Менської міської ради Менського 

району Чернігівської області. 
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17 вересня 2018 року в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Сновським бюро 

правової допомоги  проведенено 

правопросвітницький захід для вихованців 1-4 класів 

Тур`янського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» Сновської міської 

ради Сновського району Чернігівської області.  

 

19 вересня 2018 року проведено семінар для осіб, 

які перебувають на обліку у Менській районній філії 

Чернігівського обласного центру зайнятості на тему 

«Легальна зайнятість». 

 

20 вересня 2018 року  - проведено інформаційно-

комунікативну зустріч з працівниками служби у 

справах дітей Новгород-Сіверської міської ради під 

час якої обговорювалися положення Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення економічних передумов для 

посилення захисту права дитини на належне 

утримання» 

 

25 вересня 2018 року з метою 

правопросвітництва на уроці правознавства у  Новгород-Сіверській державній  

гімназії ім. К.Д. Ушинського висвітлено особливості адміністративної 

відповідальності неповнолітніх. 

 

25 вересня 2018 року організовано роботу 

мобільного консультаційного пункту на базі 

Семенівського відділу обслуговування громадян  

Н.-Сіверського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду. 

 

25 вересня 2018 року на засіданні Колегії 

Сновської районної державної адміністрації за 

участю працівників Сновського бюро правової допомоги обговорили питання 

реалізації національного правопросвтницького проекту «Я МАЮ ПРАВА!»  в межах 

району.   

 

25 вересня 2018 року проведено для учнів 7-8 класів Березнянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Менської районної ради Чернігівської області правопросвітницький урок 

на тему «Стоп булінг». 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553699421036/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553699421036/?type=3
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28 вересня  2018 року   участь у проведенні 

службою у справах дітей Новгород-Сіверської 

міської ради інформаційного  заходу  із батьками 

соціально-незахищених категорій, під час якого  

розповіла  про основні положення законодавчих 

актів щодо протидії   домашньому насильству та 

порядок реалізації права на безоплатну правову 

допомогу 

 

 

 

 

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: 

 

З метою інформування населення та поширення 

інформаційних роздаткових матеріалів 05 липня 2018 

року проведено вуличне інформування жителів смт. 

Сосниця. 

  

23 липня  та 28 серпня 2018 року з метою 

поширення ідеології загальнонаціонального проекту «Я 

маю право!» проведено вуличне інформування мешканців 

та гостей міста Семенівка. Працівник бюро презентувала 

громадянам інформаційні матеріали розроблені в межах 

проектів «Я маю право!» та «Доступна та якісна правова 

допомога в Україні». 

 
 

25 липня 2018 року проведено вуличне інформування жителів с. Спаське. 

 

25 липня 2018 року проведено вуличне інформування жителів міста Мена. 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2138248436418228/2138248329751572/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2176403049269433/2176402909269447/?type=3
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26 липня 2018 року   з метою інформування населення 

про систему безоплатної правової допомоги та поширення 

інформаційних матеріалів, виготовлених в рамках 

загальнонаціонального просвітницького  проекту «Я маю 

право!» та системи безоплатної правової допомоги з 

актуальних  соціально-правових питань,   проведено вуличне 

інформування населення  в м. Новгород-Сіверський 

  

З метою інформування населення та поширення 

інформаційних роздаткових матеріалів 22 серпня 2018 

року проведено вуличне інформування жителів смт. 

Сосниця. 

 

23 серпня 2018 року проведено вуличне 

інформування мешканців м. Сновськ.  

 

31 серпня 2018 року  проведено  вуличне 

інформування населення в м. Новгород-Сіверський. 

 

05 вересня 2018 року начальник Корюківського 

бюро правової допомоги Олександр Супруненко провів 

вуличне інформування населення в м. Корюківка. 

 

17 вересня 2018 року в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітнецького проекту «Я 

маю право!» проведено вуличне інформування  мешканців 

села Тур`я Сновського району. 

 

З метою інформування населення та поширення інформаційних роздаткових 

матеріалів 20 вересня 2018 року проведено вуличне 

інформування жителів смт. Сосниця. 
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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: 

 

04 липня 2018 року - у селі Архипівка Семенівського району 

04 липня 2018 року - у Новгород-Сіверському об’єднаному управлінні 

Пенсійного фонду України 

05 липня 2018 року - у приміщенні сільської ради с. Покровське (Менського 

району Чернігівської області). 

12 липня 2018 року -  на базі Семенівського районного центру зайнятості 

12 липня 2018 - у комунальному лікувально-профілактичному закладі 

«Сосницька центральна районна лікарня»  

 18 липня, 15 серпня та 19 вересня 2018 року - забезпечено роботу 

дистанційного консультативного пункту на базі Семенівського районного 

відділення Спілки ветеранів Афганістану. 

25 вересня 2018 року - на базі Семенівського відділу обслуговування громадян 

Н.-Сіверського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

         25 липня та 27 вересня  2018 року - проведено виїзний прийом в рамках 

роботи дистанційного консультаційного пункту для осіб, які відбувають покарання    

в Новгород-Сіверській установі виконання покарань  №31 

25 липня 2018 - у Спаській сільській раді  

26 липня 2018 року - на базі Семенівського відділення Укрпошта 

26 липня, 23 серпня та 19 вересня 2018 року - забезпечено роботу мобільного 

консультаційного пункту у приміщенні селищної ради смт. Березна (Менського 

району Чернігівської області) 

31 липня, 30 серпня та 26 вересня 2018 – забезпечено роботу дистанційних 

консультаційних пунктів  у  Сосницькому районному центрі зайнятості  

03 серпня 2018  року - забезпечено роботу мобільного консультаційного 

пункту  у  Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського обласного центру 

зайнятості. 
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10 серпня 2018 року  - забезпечено роботу мобільного 

консультаційного пункт у Макошинського старостинського округу Менської міської 

ради (Менського району Чернігівської області) 

10 серпня 2018 року - у приміщенні Риботинського територіального округу 

(Коропського району Чернігівської області) 

16 серпня 2018 року - забезпечено роботу дистанційного консультаційного 

пункту на базі районного відділу ДВС 

13 вересня 2018 - у Сосницькому районному секторі Управління ДМС у 

Чернігівській області  

14 вересня 2018 року - забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування на базі Управління соціального захисту населення Менської 

районної державної адміністрації Чернігівської області 

28 серпня 2018 року  - в приміщенні Команської сільської ради  Новгород-

Сіверського району 

14 вересня 2018 року - забезпечено роботу мобільного консультаційного 

пункту у Тютюнницькому старостинському окрузі Корюківської міської ради 

20 вересня 2018 року  - у службі у справах дітей Новгород-Сіверської міської 

ради 

 24 вересня 2018 - у Чорнотицькому старостинському окрузі  

27 вересня 2018 - у Волинківському старостинському окрузі 

 14 вересня 2018 року - забезпечено роботу мобільного консультативного 

пункту в Сновському секторі обслуговування громадян Корюківського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України 

17 вересня 2018 року - в селі Тур`я забезпечено роботу виїзного мобільного 

пункту.  

26 вересня 2018 року - забезпечено роботу мобільного консультативного 

пункту в Сновському районному секторі управління державної міграційної служби 

України.  

27 вересня 2018 року - забезпечено роботу мобільного пункту консультування 

громадян у Слобідському старостинському окрузі Менської міської ради 

(Менського району Чернігівської області) 
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Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 

(веб-сайти) 
http://semrayrada.cg.gov.ua/  

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=307515&tp=0  

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=308629&tp=0   

http://semrayrada.cg.gov.ua/index.php?id=310087&tp=0  

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=310057&tp=0   

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=313899&tp=0  

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=313919&tp=0  

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=315130&tp=0  

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

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=315185&tp=0  

http://www.pfu.gov.ua/cn/1963-tryvaye-robota-mobilnyh-konsultatsijnyh 

-punktiv-u-novgorodi-siverskomu/    

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=307628&tp=0  

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=308578&tp=0   

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=308616&tp=0  

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

https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/620195818353971 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=310085&tp=0 

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

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=310055&tp=0 

https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/634499386923614?__xts__[0]=68.ARAqSyRuGDd9BV0rJg

UK-o5pHjqSYrEQgqbj8YAwfi-FdASHSWNBAS2ZRnutxpmoSfQHv5EGQmGzF94s_tr-

tgqRT_uSqi43hU1X9HpYNlZ_LJ_vKJCENBwP-TT84DwNqYHGhds&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/1885609094791635/photos/a.1898741933478351/2056676034351606/?type=

3&theater 

http://novgadm.cg.gov.ua/old/index.php?id=315408&tp=0 

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

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

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

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=315327&tp=0 

https://www.facebook.com/747228522127439/videos/246183159432664/?__xts  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid 

=942970219219934&id=747228522127439&__xts__[0]=68.ARBZA60AAfiQrSn4FSxqyv_cSMqkXdNf

JJoHOTW7VCrqRr4furptOH_Q0iguJDpkD6ieVQb4SYog_WNHdJaB-

ck8icHARtU12jttO9Miczbejcnt_Jm-wuGKEMbojkBrz8hjCrdpFu0EKIh74bAkVkx-

wWPE4Hl3fGMgGhINKB79mqTubJZi&__tn__=-R 

https://www.youtube.com/watch?v=5KD1A71Mfvc 

http://sosnitsa-rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo-2/     

http://sosnitsa-rada.gov.ua/v-ukrayini-startuvala-informatsiyna-kampaniya-bezoplatna-pravova-

dopomoga-zavzhdi-poruch/ 

http://sosnitsa-rada.gov.ua/stroki-zvernennya-do-sudu-z-metoyu-zahistu-trudovih-prav/ 

http://sosnitsa-rada.gov.ua/vstanovlennya-faktu-narodzhennya-na-timchasovo-okupovaniy-teritoriyi-

ukrayini/ 

http://sosnitsa-rada.gov.ua/informuyemo-pro-sistemu-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-videoroliki/   

http://sosnitsa-rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo-3/  

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=308626&tp=0  

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=310693&tp=0 

http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/ 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=306959&tp=0 

http://semrayrada.cg.gov.ua/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=307515&tp=0
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=308629&tp=0
http://semrayrada.cg.gov.ua/index.php?id=310087&tp=0
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=310057&tp=0
http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=313899&tp=0
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=313919&tp=0
http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=315130&tp=0
http://semrayrada.cg.gov.ua/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=315185&tp=0
http://www.pfu.gov.ua/cn/1963-tryvaye-robota-mobilnyh-konsultatsijnyh-punktiv-u-novgorodi-siverskomu/
http://www.pfu.gov.ua/cn/1963-tryvaye-robota-mobilnyh-konsultatsijnyh-punktiv-u-novgorodi-siverskomu/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=307628&tp=0
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=308578&tp=0
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=308616&tp=0
http://nvrada.cg.gov.ua/
https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/620195818353971
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=310085&tp=0
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=310055&tp=0
https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/634499386923614?__xts__%5b0%5d=68.ARAqSyRuGDd9BV0rJgUK-o5pHjqSYrEQgqbj8YAwfi-FdASHSWNBAS2ZRnutxpmoSfQHv5EGQmGzF94s_tr-tgqRT_uSqi43hU1X9HpYNlZ_LJ_vKJCENBwP-TT84DwNqYHGhds&__tn__=-R
https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/634499386923614?__xts__%5b0%5d=68.ARAqSyRuGDd9BV0rJgUK-o5pHjqSYrEQgqbj8YAwfi-FdASHSWNBAS2ZRnutxpmoSfQHv5EGQmGzF94s_tr-tgqRT_uSqi43hU1X9HpYNlZ_LJ_vKJCENBwP-TT84DwNqYHGhds&__tn__=-R
https://www.facebook.com/nsrda2017/posts/634499386923614?__xts__%5b0%5d=68.ARAqSyRuGDd9BV0rJgUK-o5pHjqSYrEQgqbj8YAwfi-FdASHSWNBAS2ZRnutxpmoSfQHv5EGQmGzF94s_tr-tgqRT_uSqi43hU1X9HpYNlZ_LJ_vKJCENBwP-TT84DwNqYHGhds&__tn__=-R
https://www.facebook.com/1885609094791635/photos/a.1898741933478351/2056676034351606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1885609094791635/photos/a.1898741933478351/2056676034351606/?type=3&theater
http://novgadm.cg.gov.ua/old/index.php?id=315408&tp=0
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=315327&tp=0
https://www.facebook.com/747228522127439/videos/246183159432664/?__xts
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942970219219934&id=747228522127439&__xts__%5b0%5d=68.ARBZA60AAfiQrSn4FSxqyv_cSMqkXdNfJJoHOTW7VCrqRr4furptOH_Q0iguJDpkD6ieVQb4SYog_WNHdJaB-ck8icHARtU12jttO9Miczbejcnt_Jm-wuGKEMbojkBrz8hjCrdpFu0EKIh74bAkVkx-wWPE4Hl3fGMgGhINKB79mqTubJZi&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942970219219934&id=747228522127439&__xts__%5b0%5d=68.ARBZA60AAfiQrSn4FSxqyv_cSMqkXdNfJJoHOTW7VCrqRr4furptOH_Q0iguJDpkD6ieVQb4SYog_WNHdJaB-ck8icHARtU12jttO9Miczbejcnt_Jm-wuGKEMbojkBrz8hjCrdpFu0EKIh74bAkVkx-wWPE4Hl3fGMgGhINKB79mqTubJZi&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942970219219934&id=747228522127439&__xts__%5b0%5d=68.ARBZA60AAfiQrSn4FSxqyv_cSMqkXdNfJJoHOTW7VCrqRr4furptOH_Q0iguJDpkD6ieVQb4SYog_WNHdJaB-ck8icHARtU12jttO9Miczbejcnt_Jm-wuGKEMbojkBrz8hjCrdpFu0EKIh74bAkVkx-wWPE4Hl3fGMgGhINKB79mqTubJZi&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942970219219934&id=747228522127439&__xts__%5b0%5d=68.ARBZA60AAfiQrSn4FSxqyv_cSMqkXdNfJJoHOTW7VCrqRr4furptOH_Q0iguJDpkD6ieVQb4SYog_WNHdJaB-ck8icHARtU12jttO9Miczbejcnt_Jm-wuGKEMbojkBrz8hjCrdpFu0EKIh74bAkVkx-wWPE4Hl3fGMgGhINKB79mqTubJZi&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942970219219934&id=747228522127439&__xts__%5b0%5d=68.ARBZA60AAfiQrSn4FSxqyv_cSMqkXdNfJJoHOTW7VCrqRr4furptOH_Q0iguJDpkD6ieVQb4SYog_WNHdJaB-ck8icHARtU12jttO9Miczbejcnt_Jm-wuGKEMbojkBrz8hjCrdpFu0EKIh74bAkVkx-wWPE4Hl3fGMgGhINKB79mqTubJZi&__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=5KD1A71Mfvc
http://sosnitsa-rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo-2/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/v-ukrayini-startuvala-informatsiyna-kampaniya-bezoplatna-pravova-dopomoga-zavzhdi-poruch/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/v-ukrayini-startuvala-informatsiyna-kampaniya-bezoplatna-pravova-dopomoga-zavzhdi-poruch/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/stroki-zvernennya-do-sudu-z-metoyu-zahistu-trudovih-prav/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/vstanovlennya-faktu-narodzhennya-na-timchasovo-okupovaniy-teritoriyi-ukrayini/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/vstanovlennya-faktu-narodzhennya-na-timchasovo-okupovaniy-teritoriyi-ukrayini/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/informuyemo-pro-sistemu-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-videoroliki/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/zagalnonatsionalniy-pravo-prosvitnitskiy-proekt-ya-mayu-pravo-3/
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=308626&tp=0
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=310693&tp=0
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=306959&tp=0
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http://promingazeta.blogspot.com/2018/07/blog-post_23.html#more  

https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/news/527176/  

https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/news/527176/ 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/08/blog-post_7.html 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=310250&tp=0 

http://snovmr.gov.ua/u-snovsku-vidbuvsya-vyyizd-mobilnogo-konsultatyvnogo-punktu-z-pytan-zahystu-

prav-zemlevlasnykiv-ta-zemlekorystuvachiv/ 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=311069&tp=0 

https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/pres_releases/549012/ 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/09/blog-post_12.html#more 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=314721&tp=0  

http://snovmr.gov.ua/novovvedennya-yaki-vidbulysya-za-rik-roboty-u-systemi-nadannya-bezoplatnoyi-

pravovoyi-dopomogy/  

http://snovmr.gov.ua/u-seli-tur-ya-snovskogo-rajonu-pratsyuvala-gromadska-pryjmalnya-za-uchastyu-

derzhavnogo-notariusa/ 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/09/blog-post_97.html 

http://koropska-gromada.gov.ua/news/1532331479/ 

https://www.facebook.com/koropselrada/posts/983641748474171  

http://koropska-gromada.gov.ua/news/1533801087/ 

https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1001971086641237 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1536311167/ 

https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1035105529994459 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1537863580/  

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=308593&tp=0  

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=310031&tp=0 

http://menarada.gov.ua/dity-mozhut-i-mayut-zahyschaty-svoji-prava/   
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=315078&tp=0 

 

  

 

 

 

 
 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/07/blog-post_23.html#more 
https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/news/527176/
https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/news/527176/
http://promingazeta.blogspot.com/2018/08/blog-post_7.html
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=310250&tp=0
http://snovmr.gov.ua/u-snovsku-vidbuvsya-vyyizd-mobilnogo-konsultatyvnogo-punktu-z-pytan-zahystu-prav-zemlevlasnykiv-ta-zemlekorystuvachiv/
http://snovmr.gov.ua/u-snovsku-vidbuvsya-vyyizd-mobilnogo-konsultatyvnogo-punktu-z-pytan-zahystu-prav-zemlevlasnykiv-ta-zemlekorystuvachiv/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=311069&tp=0
https://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/pres-centr/pres_releases/549012/
http://snovmr.gov.ua/u-seli-tur-ya-snovskogo-rajonu-pratsyuvala-gromadska-pryjmalnya-za-uchastyu-derzhavnogo-notariusa/
http://snovmr.gov.ua/u-seli-tur-ya-snovskogo-rajonu-pratsyuvala-gromadska-pryjmalnya-za-uchastyu-derzhavnogo-notariusa/
http://promingazeta.blogspot.com/2018/09/blog-post_97.html
http://koropska-gromada.gov.ua/news/1532331479/
https://www.facebook.com/koropselrada/posts/983641748474171
http://koropska-gromada.gov.ua/news/1533801087/
https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1001971086641237
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1536311167/
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1537863580/
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=308593&tp=0
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=310031&tp=0
http://menarada.gov.ua/dity-mozhut-i-mayut-zahyschaty-svoji-prava/
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=315078&tp=0
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[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими 

знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 

спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
 

Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної  

вторинної правової допомоги  

 Завдання 2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів 

місцевих центрів (відділи БППД, представництва, правопросвітництва та 

бюро) для виконання функції представництва. 

 

Завдання 2.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 Працівниками Менського місцевого центру складені та розміщені правові 

консультації у встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid» з питань: 

 Особливості укладення договорів банківського вкладу (в тому числі 

відшкодування коштів за вкладом  у випадку ліквідації банків). 

 Порядок і черговість відшкодування коштів за вкладами Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб. 

 Порядок видачі посвідчення учасника бойових дій. 

 Організація проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними. 

 Виділення земельної ділянки учаснику антитерористичної операцій. 

 Вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної 

дієздатності 

 Запобігання та протидія домашньому насильству. 

 

Крім того, щотижнево проводиться моніторинг чинного законодавства, 

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

центром правових консультацій. 
 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 
 

Завдання 3.1. Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських рішень 

  

З метою здійснення всіх необхідних заходів відповідно до проекту порядку 

взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його 

територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу за звітний період  по 

КПКВК 3603020 фінансування відбулось в повному обсязі в сумі 2028080.00 грн.,  

було придбано матеріалів на суму 5276.55 грн.  

 

Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 
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З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро 

правової допомоги силами центрального офісу МЦ  24 вересня 2018 р., директор 

Менського МЦ Єрмоленко Анатолій Анатолійович, начальник відділу підтримки та 

розвитку інфраструктури Грищенко Григорій Григорович та начальник відділу 

представництва Драгун Роман Григорович відвідали відділ «Коропське бюро 

правової допомоги». 

Метою проведення моніторингу діяльності відділу «Коропське бюро правової 

допомоги» є оцінка діяльності бюро: правильність ведення інформаційної 

документації, номенклатури, оформлення документів, дотримання правил пожежної 

безпеки, охорони праці та перевірка наявності матеріально-технічної бази 

відповідно до проведеної щорічної інвентаризації в 2017 році. 

 

 

 
 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

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

бюджетне та фінансове управління 

 

З метою здійснення обліку матеріальних цінностей, фінансового забезпечення 

та планування постійно здійснюється бухгалтерський облік на належному рівні, з 

дотримання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про 

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

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

За період з 01 липня по 30 вересня 2018 року (III квартал) Менським МЦ 

та відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 604 звернень клієнтів, 472 особам було надано 

правову консультацію, 132 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 163 142 21 

2 Відділ «Коропське бюро правової 

допомоги» 57 30 27 

3 Відділ «Корюківське бюро 

правової допомоги» 55 31 24 

4 Відділ «Новгород-Сіверське бюро 

правової допомоги» 88 70 18 

5 Відділ «Семенівське бюро 

правової допомоги» 70 68 2 

6 
Відділ «Сновське бюро правової 

допомоги» 
108 76 32 

7 
Відділ «Сосницьке бюро правової 

допомоги» 
63 55 8 

 Разом по МЦ 604 472 132 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 120 

рішень про надання БВПД та надано 100 доручень адвокатам, та 20 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

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

У III кварталі 2018 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

сімейного 135 (_22,4_%), іншого цивільного 104 (_17,2_%) права, спадкового 94 

(_15,6_%), соціального забезпечення 68 (_11,3_%), житлового 56 (_9,3_%), 

договірного 39 (_6,5_%), земельного 31 (_5,1_%), трудового 26 (_4,3_%), з інших 

питань 23 (_3,8_%), з питань виконання судових рішень 14 (_2,3_%), 

адміністративного з медичних питань 3 (_0,5_%), та з не правових питань 1 

(_0,0_%).  
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у III кварталі 

2018 року за категорією питань. 

 

Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 135 

2 інше цивільне 104 

3 спадкове 94 

4 соціальне забезпечення 68 

5 житлове 56 

6 договірне 39 

7 земельне 31 

8 трудове 26 

9 інше 23 

10 виконання судових рішень 14 

11 адміністративне 10 

12 медичне 3 

13 неправове питання 1 

22%

17%

16%

11%

9%

7%
5%4%

4%

2%
2%
1%0%

Кількість опрацьованих звернень

сімейне

інше цивільне

спадкове

соціальне забезпечення

житлове

договірне

земельне

трудове

інше

виконання судових рішень

адміністративне

медичне

неправове питання
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Разом 604 

Діаграма 3. Кругова діаграма по розподілу за статтю 

 

Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за статтю. 

№ 

з/п 
Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 280 

2 Чоловіки 135 

Разом  415 

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 87 

3 від 35 до 60 років включно 210 

4 понад 60 113 

Разом  415 

67%

33%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги  за статтю

Жінки

Чоловіки

1%

21%
51%

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 III кварталі 2018 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 98 

(_79_%), ветеранам війни 10 (_8_%), інвалідам 6 (_5_%), дітям, які не належать до 

окремих категорій 4 (_3_%). внутрішньо-переміщеним особам 3 (_2_%), 

постраждалим від домашнього насильства 2 (_2_%), особам, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 1 (_1_%). 

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 

98 

 ветерани війни 10 

 інваліди 6 

2 діти, які не належать до окремих категорій 4 

3 внутрішньо переміщені особи 3 

4 постраждалі від домашнього насильства 2 

5 особи, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною 
1 

Разом  124 

79%

8%

5%
3%
2%

2%1%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД
малозабезпечені особи

ветерани війни

інваліди

діти, які не належать до окремих 
категорій

внутрішньо переміщені особи

постраждалі від домашнього 
насильства

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

відокремленими структурними підрозділами у III кварталі 2018 року було: 

 здійснено 23 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 9 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 62 осіб, в тому числі 46 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

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

 надано методичну допомогу 4 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

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

щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 128 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 73 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 61 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 1 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського 

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьк

их заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційн

их 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
23/46 9/16 4 73 1 61 

2 Відділ 

«Коропське 

БПД» 

1/2 0 0 8 0 7 

3 Відділ 

«Корюківське 

БПД» 

1/4 1/3 1 2 0 4 

4 Відділ 

«Новгород-

Сіверське БПД» 

4/5 1/2 1 14 0 15 

5 
Відділ 

«Семенівське 

БПД» 
4/9 1/6 1 9 0 10 

6 
Відділ 

«Сновське 

БПД» 
4/12 0/0 0 22 1 15 

7 
Відділ 

«Сосницьке 

БПД» 
5/5 3/3 0 8 0 6 

 


