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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами: 

 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

Розширення доступу до безоплатної правової допомоги для інвалідів, людей 

похилого віку, людей з особливими потребами, ветеранів війни, дітей-сиріт, дітей, 

що позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб, а також для 

осіб, які проживають у віддалених населених пунктах, Менським місцевим центром 

з надання  безоплатної вторинної правової допомоги (далі — Менський МЦ) було 

забезпечено шляхом проведення роботи виїзних консультативних пунктів. 

Так, 06.10.2016 р. для жителів Менського 

району Киселівської громади відбулось  виїзне 

консультування громадян, для Величківської 

громади - 02.11.2016 р., Феськівської – 

12.12.2016 р. 

Для жителів Новгород-Сіверського району 

працювали  виїзні  консультаційні пункти  в 

селах: Фаївка (21.10.2016), Бирине (24.10.2016), 

Вороб’ївка (07.11.2016), Смяч ( 28.11.2016),  

Лісконоги (09.12.2016) та Блистова (12.12.2016)  

На території Корюківського району 

(25.10.2016), для жителів Сядринської 

територіальної громади відбулося виїздне 

консультування громадян, для Тютюнницької 

громади – (22.11. 2016), Брецької – (21.12.2016). 
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На Семенівщині консультпункти працювали 

(04.10.2016) для населення Жадівської територіальної 

громади, для Чорнорізької громади – (19.10.2016), 

Галаганівської – (01.12.2016), а також для осіб, що 

перебувають на обліку у стаціонарному відділенні для 

постійного або тимчасового проживання 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Семенівської РДА Чернігівської області (19.10.2016) 

Консультування громадян на виїзді у Сосницькому районі: Шаболтасівська 

громада – (06.10.2016), Авдіївська – (13.10.2016), Бутівська – (31.10.2016), 

Чорнотицька та Хлоп’яницька – (28.11.2016), Кудрівська та Киріївська – 

(23.12.2016). 

Сновський район - с. Чепелів - 06.10.2016 р., с. Гірськ – 21.10.2016,  с. Тур`я – 

11.11.2016р., с. Сновське – 15.11.2016 р., с. Великий Щимель – 07.12.2016 р.   

Для жителів Коропського району виїзні консультпункти працювали 04.10.2016 

р. при Шабалинівській сільській раді, для громадян Атюшівської громади – 

08.11.2016 р.,  для Рождественської громади – 15.12.2016 р., для підопічних 

стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання одиноких 

непрацездатних громадян та інвалідів в с. Нехаївка – 22.12.2016 р..  У приміщенні 

Коропського районного центру зайнятості забезпечено роботу дистанційного 

консультаційного пункту (04.11.2016) та (09.12.2016) року. 
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[1.2] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги). 

 

[1.3] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну 

досвідом між ними. 

Проводили аналіз по виданим дорученням та прийнятим актам надання БВПД, 

за період діяльності місцевого центру. 

З метою формування єдиних підходів щодо стратегії і тактики здійснення 

захисту, гарантованого державою, Менським місцевим 

центром здійснюються заходи щодо обміну досвідом та 

підвищення кваліфікації адвокатів системи БВПД. 

12 та 19 жовтня, 10 та 24 листопада, 5 та 26 грудня 

2016 у приміщенні Менського місцевого центру 

відбулися робочі зустрічі начальника відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами із 

адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу за 

дорученнями Менського місцевого 

центру.  

З адвокатами обговорювались такі питання: 

- співпраці адвокатів з місцевим центром 

- під час складання адвокатської звітності  за дорученнями центрів 

- дотримання строків подання актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та відповідних додатків до них. 

Проводили аналіз по виданим дорученням та прийнятим актам надання БВПД, 

за період діяльності місцевого центру. 
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 [1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на 

рівні територіальних громад.  

 

З метою тісної співпраці та консолідації зусиль, спрямованих на сприяння 

наданню правової допомоги та юридичних соціальних послуг в інтересах осіб, які 

потребують безоплатної правової допомоги, а також з метою забезпечення їх 

доступу до правової допомоги, було укладено 7 меморандумів про співпрацю: з 

Новгород-Сіверською міською радою (10.11.2016), Корюківським районним 

Центром зайнятості (05.10.2016), Семенівським районним центром соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді (19.10.2016), 

Корюківською центральною районною бібліотекою 

(22.11.2016), громадською організацією «Спілка 

жінок України» (21.11.2016), КЗ «Семенівська 

централізована бібліотечна система» Семенівської 

районної ради Чернігівської області (12.10.2016), 

Управлінням соціального захисту населення 

Семенівської районної державної 

адміністрації (12.10.2016) та Семенівським 

районним центром зайнятості (10.11.2016).  

5 жовтня 2016 року в рамках 

проведення тижня права до Дня юриста та  з 

метою проведення правопросвітнього заходу  та підняття правової обізнаності 

молоді проведений відкритий урок для учнів 10-11 класів комунального закладу 

«Коропська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Коропської районної ради.   

6 жовтня 2016 року  для молоді Менського району на базі комунального 

закладу «Центр культури і дозвілля молоді» Менської РДА відбувся семінар для 

учнів 10-х класів «Знай свої права, молодь!». Цього ж дня відбулась робоча зустріч 

із завідувачкою ДНЗ "Сонечко"  під час якої обговорено проведення спільних занять 

для навчання дошкільнят  їх правової грамотності та поваги до закону. 
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6 жовтня 2016 року для школярів Сосницької районної гімназії на базі 

Сосницької централізованої бібліотечної системи проведений захід на тему « Права 

і обов’язки школярів як повноцінних громадян 

країни». В цей же день пройшов відкритий урок 

для учнів  8-11 класів комунального закладу 

«Оболонська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Коропської районної ради. 

7 жовтня 2016 року в рамках тижня права 

присвяченому Дню юриста для громадян, що 

мають статус безробітних та перебувають на 

обліку у Менському районному центрі 

зайнятості пройшов «День відкритих дверей». 

На виконання умов Меморандуму про співпрацю, перед відвідувачами та 

співробітниками центру зайнятості виступила працівниця місцевого центру та 

відповіла на запитання присутніх.  
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Цього ж дня про право на безоплатну 

правову допомогу  інформували  на семінарі  в   

Новгород-Сіверському районному центрі 

зайнятості, проведена зустріч з 

представниками районних громадських 

організацій Семенівського району,  а також 

прийнято участь у засіданні за круглим столом 

при Сновському районному центру зайнятості, темою обговорення постало питання 

«Доступ до безоплатної вторинної 

правової допомоги, як спосіб подолання 

бідності».  

13 жовтня 2016 року проведена 

робоча зустріч з трудовим колективом 

відділу освіти Корюківської райдержадміністрації та досягнуто домовленість про 

проведення в майбутньому право 

просвітницьких заходів для учнів 

Корюківського району.  

2 листопада 2016 року  на базі 

Семенівської районної дитячої бібліотеки 

відбулась лекція для учнів 8-10-х класів на 

тему: «Набуття права та дієздатності за віком».  

04 листопада 2016 року проведено право просвітницький захід для школярів 

старших класів на базі Корюківської районної бібліотеки на тему «Правове 

регулювання освіти за кордоном». 

12 жовтня 2016 року з метою сприяння підвищенню рівня правової 

інформованості громадян і трудових колективів з питань реалізації та захисту їхніх 

прав та свобод, а також розширення можливостей отримання безоплатної правової 

допомоги  взято участь у засіданні за круглим столом при Сосницькому центрі 

зайнятості. З метою спрощення та розширення доступу територіальних громад до 

безоплатної правової допомоги, зокрема тих громадян, що звертаються до центрів 
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зайнятості взято участь у семінарах районних центрів зайнятості: «Співпраця 

державної служби зайнятості з соціальними партнерами та роботодавцями щодо 

працевлаштування осіб з інвалідністю» (01.12.2016) смт. Сосниця,  семінар з 

орієнтації на службу у збройних силах України (29.10.2016) м. Мена, семінар для 

тимчасово переміщених осіб - 

«Офіційне працевлаштування – 

мій захист» (08.12.2016) м. 

Сновськ,  для осіб, що отримали 

статус безробітних (09.12.2016) 

м. Мена, семінар-тренінг для 

молоді (20.12.2016) смт. 

Березне,  семінар «Зміни, які чекають громадян 

після прийняття Трудового кодексу» у 

Корюківському районному центру зайнятості 

(05.10.2016), семінар для безробітних 

Семенівського району на тему «Особливості 

користування батьківською землею» 

(10.11.2016), «Легальна зайнятість» (11.10.2016 та 22.11.2016) та «Офіційне 

працевлаштування – мій захист» (01.12.2016 та 08.12.2016) смт. Сосниця, 

(02.12.2016) в рамках Всеукраїнської декади зайнятості осіб з інвалідністю та 

учасників АТО взято участь  у Дні відкритих дверей в Коропському районному 

центрі зайнятості, прийнято участь у семінарі  для безробітних на тему «Легальна 

зайнятість» (20.10.2016), (04.11.2016),  

(22.12.2016) смт. Короп. 

У Новгород-Сіверському районі проведені 

інформаційні зустрічі з трудовими 

колективами загальноосвітніх закладів: 

Фаївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

(21.10.2016), Биринського навчально-

виховного комплексу (24.10.2016),  
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Вороб’ївського навчально-виховного комплексу (07.11.2016), під час яких 

висвітлювались основні аспекти отримання безоплатної правової допомоги.  З 

метою правопросвітництва   (25.11.2016)   прийнята участь у правовому всеобучі  

для керівників освітніх закладів Новгород-Сіверського  району  щодо порядку 

ведення трудових книжок.  

З метою вивчення потреб територіальних 

громад в отриманні безоплатної правової допомоги 

та надання методичних рекомендацій фахівцями 

Менського МЦ  проводяться робочі зустрічі: 6 

жовтня 2016 року  з головою та секретарем 

Киселівської сільської ради; 2 листопада 2016 року з 

головою та колективом Величківської сільської ради; 

30 листопада 2016 р. головою Березнянської 

селищної ради; 12 грудня 2016 року з колективом 

Феськівської сільської ради. 

 Фахівцями відділу «Сосницьке бюро правової допомоги» - 6 жовтня 2016 року 

з головою та секретарем Шаболтасівської сільської ради; 13 жовтня 2016 року з 

головою та секретарем Авдіївської сільської ради; 28 листопада 2016 року з головою 

Чорнотицької сільської ради; 28 листопада 2016 року з головою Хлоп’яницької 

сільської ради; 23 жовтня 2016 року з головою та секретарем Кудрівської сільської 

ради; 23 жовтня 2016 року з головою Киріївської сільської ради. 

Працівниками Сновського бюро правової 

допомоги - 6 жовтня 2016 року з головою 

Чепелівської сільської ради, 15 жовтня 2016 року 

з головою та колективом Тихоновицької 

сільської ради, 21 жовтня 2016 року з секретарем 

Гірської сільської ради,  27 жовтня 2016 року з 

головою та колективом Тур`янської сільської ради,  15 листопада  2016 року з 

головою та працівниками Сновської сільської ради, 7 грудня 2016 року з головою 

Великощимельської сільської ради, 15 грудня 2016 року з головою та секретарем 
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Староборовицької сільської ради.    

Працівниками відділу «Новгород-

Сіверське бюро правової допомоги» 

проведено робочі зустрічі з Биринським 

(24.10.2016),  Вороб’ївським (07.11.2016), 

Смяцьким (28.11.2016), Блистівським 

(12.12.2016) сільськими головами та 

секретарем Лісконогівської сільської ради 

(09.12.2016), яка виконує обов’язки сільського голови.  

Працівниками відділу «Корюківське бюро правової допомоги» - (25.10.2016) з 

секретарем Сядринської сільської ради; (22.11.2016) з головою Тютюнницької 

сільської ради; (21.12.2016) з головою та 

секретарем Брецької сільської ради. 

Працівниками Семенівського бюро - з 

директором Семенівського районного 

центру соціальних служб для сімї, дітей та 

молоді (21.10.2016), із завідувачем 

Семенівського районного сектору  управління Державної міграційної 

служби України у Семенівському районі (04.11.2016),  з начальником Семенівського 

районного сектору кримінально виконавчої інспекції Управління державної 

пенітенціарної служби у Чернігівській області (13.12.2016) та головним редактором 

Семенівської районної газети «Життя Семенівщини» (30.12.2016). 

Працівниками відділу «Коропське бюро правової допомоги»  - з  посадовими 

особами та активом Лукнівської 

сільської ради 18 жовтня 2016 року; 

з сільським головою та секретарем 

Оболонської сільської ради 13 

грудня 2016 року. 
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З метою налагодження співпраці та проведення  інформаційно-розяснювальної 

роботи та в рамках підняття рівня правової обізнаності відбулися робочі зустрічі: з 

керівним складом Щорського військового 

комісаріату (6 жовтня 2016 року),з керівником 

Менського районного управління Державної 

міграційної служби  (2 листопада 2016 року), з 

начальником Менського районного відділу 

кримінально-виконавчої інспекції управління 

державної 

пенітенціарної служби України в 

Чернігівській області (10 листопада 2016 

року), з начальником відділу 

державної реєстрації друкованих 

засобів масової інформації та 

громадських формувань Управління 

державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області   на базі Сновського 

бюро правової допомоги (10 листопада 2016 

року). завідуючою Щорським районним 

сектором управління Державної міграційної 

служби (16 листопада 2016 року), з 

начальником Менського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану головного територіального 

управління юстиції в Чернігівській області 

(17 листопада 2016 року), спільно з 

інспектором Менського районного відділу 

кримінально-виконавчої інспекції 

управління державної пенітенціарної 

служби України в Чернігівській області проведено правопросвітницький захід для 

осіб, що перебувають на обліку у Менському РВ КВІ УДПС України в Чернігівській 
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області (22 листопада 2016 року), з заступником начальника управління Державної 

реєстрації головного управління юстиції у Чернігівській області  (25 листопада 2016 

року), з головним спеціалістом, адміністратором сектору з надання 

адміністративних послуг архівного відділу Корюківської РДА (03.11.2016), з 

 трудовим колективом Корюківського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді (17.11.2016);  з працівниками служби у справах дітей Корюківської 

райдержадміністрації (14.11.2016), з завідувачем Стаціонарного відділеня для 

одиноких та непрацездатних громадян Сосницького територіального центру (21 

жовтня 2016 року), з трудовим колективом Служби у справах дітей Сосницької РДА 

(16 листопада 2016 року), з заступником директора з  навчальної роботи 

Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку (27 грудня 

2016 року). 

   З метою охоплення безоплатною правовою допомогою дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах працівниками відділу «Новгород-

Сіверське бюро правової допомоги»  проведено 

робочі зустрічі  з  працівниками служб у справах 

дітей Новгород-Сіверської  районної державної 

адміністрації (18.10.2016) та Новгород-Сіверської  

міської ради із запрошенням  прийомних батьків,  

опікунів та піклувальників дітей (16.11.2016) 

Також проведені  робочі  зустрічі  з 

керівництвом та трудовим колективом  

Новгород-Сіверського територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) (04.11.2016), директором 

Новгород-Сіверського районного центру 

зайнятості (18.11.2016), головою Новгород-

Сіверської організації ветеранів України 

(22.12.2016). 
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1 та 2 грудня 2016 року фахівці системи БПД    спільно з соціальними 

партнерами провели лекційно-тренінгові заходи з нагоди відзначення Всесвітнього  

дня боротьби з синдромом набутого імунодефіциту людини для учнів  комунального 

закладу «Коропська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Коропської 

районної ради, комунального закладу 

«Лукнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Коропської районної ради, 

гуртківців комунального позашкільного 

навчального закладу «Коропський 

районний центр дитячої та юнацької 

творчості» Коропської районної ради. 

На виконання плану  по проведенню 

заходів щодо відзначення Всеукраїнського 

тижня права працівниками системи БПД проведено ряд правопросвітніх заходів для 

широкого загалу, так для вихованців комунального закладу «Березнянський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний 

центр» Чернігівської обласної ради пройшли 

уроки про права та обов’язки дітей, обговорені 

основні  статті Конвенції ООН «Про права 

дитини» (30.11.2016), на базі Менської районної 

дитячої бібліотеки проведено інформаційну 

зустріч з учнями четвертих класів Менської 

ЗОШ ім. Т. Шевченка. (01.12.2016), для Волосківських школярів пройшли заняття з 

правових знань (02.12.2016), для учнів 1-2 класів Менських шкіл відбулись виховні 

години з показом уривків з мультиплікаційних фільмів (05.12.2016 та 08.12.2016), 

для старшокласників Менських районних шкіл проведена правова вікторина «Знавці 

права» (07.12.2016), інформаційну зустріч з керівниками загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних  навчальних закладів міста Новгород-Сіверський щодо 
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законодавчого регулювання права на звернення (02.12.2016), спільно з працівниками 

Новгород-Сіверського районного центру зайнятості семінар для осіб, що 

перебувають на обліку в центрі зайнятості, на якому висвітлено основні положення 

Загальної декларації прав людини (05.12.2016),   правовий всеобуч для 

старшокласників  Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського щодо 

права на безоплатну правову допомогу (07.12.2016). Прийнята участь у морально-

правововому  лабіринті «Людина і громадянин: твої права, свободи і обов'язки», що 

проводився (08.12.2016)  на базі Новгород-Сіверської центральної районної 

бібліотеки для студентів Новгород-Сіверського медичного училища, та зустрічі  із 

студентами  Новгород-Сіверського медичного училища «Правова культура 

особистості» на базі Новгород-Сіверської міської бібліотеки (08.12.2016), для учнів 

старших класів Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 проведено семінар «Право 

неповнолітніх осіб на працю»  (05.12.2016),  в Корюківському районному центрі 

зайнятості для осіб, що мають статус безробітних відбувся право просвітній захід на 

тему « Офіційне працевлаштування – мій захист» (07.12.2016), на базі відділу 

«Корюківське бюро правової допомоги» 

проведено зустріч за круглим столом «Соціальні 

гарантії військовослужбовців та учасників 

бойових дій» для представників  ГО " 

Корюківська спілка воїнів -учасників АТО" 

(08.12.2016),  для відвідувачів Щорської районної 

бібліотеки для дітей, організовано книжкову 

виставку «Про права людини» ( з 01.12.2016 – 15.12.2016), для учнів 9-го кл 

Сновської ЗОШ інтернат І-ІІ ст.. проведено урок права під назвою «Ми пізнаємо 

свої права та вчимося їх реалізовувати» (07.12.2016),  для старшокласників 

Щорської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 проведено захід «Відкриті двері бюро правової 

допомоги» (07.12.2016), для студентів Щорського вищого професійного училища 

лісового господарства проведено бесіду на тему «Ми маємо право» (08.12.2016).  

Проведено правопросвітницькі заходи для учнівської молоді Коропського 

району: (05.12.2016).– урок правових знань для учнів 8-11 класів комунального 

закладу «Рождественська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; (07.12.2016) - День відкритих дверей 
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в органах юстиції та міграційної служби для представників Районного парламенту 

дітей Коропщини; (08.12.2016) – Правовий  лікнеп для учнівської молоді  на базі 

Коропської центральної  районної  бібліотеки; (09.12.2016). -  семінар для 

старшокласників комунального закладу «Коропська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на тему 

«Права дитини».  

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з 

надання БВПД. 

25 жовтня 2016 року директор Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

директор Менського МЦ взяв участь у 

презентації результатів моніторингу 

Кримінального процесуального кодексу 

України, який проводився в судах м. 

Києва. 

02 грудня та 21 грудня на базі Менського місцевого центрну пройшли робочі 

зустрічі фахівця РЦ з працівником МЦ по обговоренню робочих питань, звіту про 

пророблену роботу та  по складанню планів відділом правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання БППД  на наступний 2017 рік. 

22 грудня поточного року прийнято 

участь у Керівній Раді по обговоренню 

проекту планів на  наступний рік, 30 грудня 

2016 року директор місцевого центру взяв 

участь у захисті «Планів на 2017 рік»  

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до 

виконання його функцій.  

З метою визначення шляхів удосконалення, покращення результативності та 

ефективності діяльності Менського місцевого центру  ведеться робота над 

розвитком інституційної спроможності центру у виконанні покладені на нього 
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функцій через впровадження та використання сучасних інформаційних та 

інтерактивних технологій,  представлення інформації правового характеру 

широкому колу зацікавлених осіб, зокрема через висвітлення юридичної інформації 

та інформації розвитку системи БПД через мережу фейсбук. Менським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було забезпечено доступ до електронних сервісів 

Міністерства юстицій України. Розроблено методичні рекомендації для населення, 

налагоджено скайп (онлайн) консультації на базах приміщень партнерів центру 

(Менська центральна бібліотека, Сосницький районий центр зайнятості, Коропська 

бібліотека) та планується підключення скайпу у всіх районних центрах, що 

підпадають під юрисдикцію Менського МЦ з надання БВПД тощо. 

 [1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.   

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД в тому 

числі результатів діяльності Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, здійснюється постійна тісна співпраця та 

налагодження контактів із  місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах,  

розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, офіційних  на сайтах 

державних установ , проведення заходів на які запрошуються представники ЗМІ 

тощо. 

Протягом IV кварталу в друкованих, інтернет-виданнях, на телебаченні та 

радіо було розміщено 105 інформаційних матеріалів. Деякі з них наведені нижче: 

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=209100&tp=0 

http://www.korop-rada.gov.ua/?p=12691 

https://www.facebook.com/events/1657166001279233/  

https://www.facebook.com/483040595200257/photos/a.483082821862701.107374

1832.483040595200257/633029796868002/?type=3&theater 

 http://promingazeta.blogspot.ru/2016/10/blog-post_24.html  

http://www.sosnytsia-

cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/96/vn/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82

%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%B7-http://www.sosnytsia-

cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/96/vn/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82

%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%B7-

%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/  

https://www.youtube.com/watch?v=c1PNToIo1DA 

https://www.youtube.com/watch?v=q4O9FtAb6Zw 

https://www.facebook.com/events/1657166001279233/
https://www.facebook.com/483040595200257/photos/a.483082821862701.1073741832.483040595200257/633029796868002/?type=3&theater
https://www.facebook.com/483040595200257/photos/a.483082821862701.1073741832.483040595200257/633029796868002/?type=3&theater
http://promingazeta.blogspot.ru/2016/10/blog-post_24.html
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http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=209830&tp=0 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=209765&tp=0  

https://www.facebook.com/Сновський-районний-центр-зайнятості-

1626576140952997/?hc_ref=PAGES_TIMELINE  

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=209987&tp=0  

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=210136&tp=0 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=636062693231379&id=483

040595200257  

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=210236&tp=0 

http://semrayrada.cg.gov.ua/index.php?id=210278&tp=0 

http://semenivka-rada.gov.ua/ 

https://www.facebook.com/gtyu.chernigiv/photos/a.729625513833679.107374182

7.729625373833693/968940019902226/?type=3  

https://www.facebook.com/gtyu.chernigiv/photos/a.729625513833679.107374182

7.729625373833693/971319912997570/?type=3  

https://www.facebook.com/koroprcz/photos/pcb.1805140253088349/18051397997

55061/?type=3&theater 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=211443&tp=0  

https://www.facebook.com/ 

NovgorodSiverskaCentralna 

Biblioteka  http://promingazeta.blogspot.com/2016/11/blog-post.html  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1494789723871113&id=11

34089426607813  

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=213713&tp=0 

http://semrayrada.cg.gov.ua/index.php?id=213711&tp=0 

https://www.facebook.com/koroprcz/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=214560&tp=0  

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=18187&tp=2&pg=  

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=18187&tp=2&pg=  

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=214787&tp=0  

http://menarada.gov.ua/zrostaj-sered-kraschyh-v-ukrajini-oholosheno-vidbir-

uchasnykiv-dlya-uchasti-u-prohrami-advokat-majbutnoho/  

http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=214893&tp=0  

https://vk.com/koropschina?w=wall-26457326_13618 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=209765&tp=0
https://www.facebook.com/���������-��������-�����-���������-1626576140952997/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/���������-��������-�����-���������-1626576140952997/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=209987&tp=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=636062693231379&id=483040595200257
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=636062693231379&id=483040595200257
https://www.facebook.com/gtyu.chernigiv/photos/a.729625513833679.1073741827.729625373833693/968940019902226/?type=3
https://www.facebook.com/gtyu.chernigiv/photos/a.729625513833679.1073741827.729625373833693/968940019902226/?type=3
https://www.facebook.com/gtyu.chernigiv/photos/a.729625513833679.1073741827.729625373833693/971319912997570/?type=3
https://www.facebook.com/gtyu.chernigiv/photos/a.729625513833679.1073741827.729625373833693/971319912997570/?type=3
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=211443&tp=0
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka
http://promingazeta.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1494789723871113&id=1134089426607813
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1494789723871113&id=1134089426607813
http://just.cg.gov.ua/index.php?id=214560&tp=0
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=18187&tp=2&pg=
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=18187&tp=2&pg=
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=214787&tp=0
http://menarada.gov.ua/zrostaj-sered-kraschyh-v-ukrajini-oholosheno-vidbir-uchasnykiv-dlya-uchasti-u-prohrami-advokat-majbutnoho/
http://menarada.gov.ua/zrostaj-sered-kraschyh-v-ukrajini-oholosheno-vidbir-uchasnykiv-dlya-uchasti-u-prohrami-advokat-majbutnoho/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=214893&tp=0
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http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=214981&tp=0 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=214927&tp=0  

http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=214980&tp=0  

http://koryukivka-rada.gov.ua/2016/11/zrostaj-sered-krashhyh-v-ukrayini-

ogolosheno-vidbir-uchasnykiv-dlya-uchasti-u-programi-advokat-majbutnogo/  

http://sosnitsa-rada.gov.ua/v-ukrayini-ogolosheno-vidbir-uchasnikiv-dlya-uchasti-

u-programi-advokat-maybutnogo/  

http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=215620&tp=0  

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=612&tp=2&offset=1 

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

www.facebook.com/Новгород-Сіверський-районний-центр-зайнятості-

1604792806460064/  

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=216104&tp=0 

https://vk.com/koropschina?w=wall-26457326_13667 

https://vk.com/koropschina?w=wall-26457326_13693  

https://www.facebook.com/SosnytsaRCZ/photos/a.1051865981543503.107374182

9.979835032079932/1320429124687186/?type=3  

http://semrayrada.cg.gov.ua  

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=216681&tp=0 

https://www.youtube.com/watch?v=l45yuY6Ivic 

http://mena-crb.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/506 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=218536&tp=0 

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=218495&tp=0 

http://www.korop-rada.gov.ua/?p=13083 

https://www.facebook.com/koroprcz/ 

https://vk.com/koropschina?w=wall-26457326_13768 

http://nslovo.com/blog/menski-dity-montoryly-porushennya-prav-kazkovyh-

herojiv 
https://www.facebook.com/SosnytsaRCZ/photos/a.1051865981543503.107374182

9.979835032079932/1339348546128577/?type=3&theater  

http://menarada.gov.ua/uchni-himnaziji-diznavalysya-pro-svoji-prava/ 

http://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/news/312428/  

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=214927&tp=0
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=214980&tp=0
http://koryukivka-rada.gov.ua/2016/11/zrostaj-sered-krashhyh-v-ukrayini-ogolosheno-vidbir-uchasnykiv-dlya-uchasti-u-programi-advokat-majbutnogo/
http://koryukivka-rada.gov.ua/2016/11/zrostaj-sered-krashhyh-v-ukrayini-ogolosheno-vidbir-uchasnykiv-dlya-uchasti-u-programi-advokat-majbutnogo/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/v-ukrayini-ogolosheno-vidbir-uchasnikiv-dlya-uchasti-u-programi-advokat-maybutnogo/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/v-ukrayini-ogolosheno-vidbir-uchasnikiv-dlya-uchasti-u-programi-advokat-maybutnogo/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=215620&tp=0
http://www.facebook.com/��������-ѳ��������-��������-�����-���������-1604792806460064/
http://www.facebook.com/��������-ѳ��������-��������-�����-���������-1604792806460064/
https://vk.com/koropschina?w=wall-26457326_13693
https://www.facebook.com/SosnytsaRCZ/photos/a.1051865981543503.1073741829.979835032079932/1320429124687186/?type=3
https://www.facebook.com/SosnytsaRCZ/photos/a.1051865981543503.1073741829.979835032079932/1320429124687186/?type=3
http://semrayrada.cg.gov.ua/
https://www.facebook.com/SosnytsaRCZ/photos/a.1051865981543503.1073741829.979835032079932/1339348546128577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SosnytsaRCZ/photos/a.1051865981543503.1073741829.979835032079932/1339348546128577/?type=3&theater
http://sh.cn.court.gov.ua/sud2524/news/312428/
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=666815173489464&id=483

040595200257  

https://www.facebook.com/Сновський-районний-центр-зайнятості-

1626576140952997/?hc_ref=PAGES_TIMELINE  

http://shrr.gov.ua/news/item/744-pershi-kroky-zhyteliv-snovskoho-raionu-do-

realizatsii-prava-na-be  

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=220205&tp=0 

http://nslovo.com/blog/patrioty-znayut-pravo-krasche-za-opa-na 

http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=219759&tp=0 

http://menarada.gov.ua/u-meni-projshla-pravova-viktoryna/ 

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

www.facebook.com/Новгород-Сіверський-районний-центр-зайнятості-

1604792806460064/  

/www.facebook.com/ 

NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka 
http://semenovka.at.ua/news/do_vidoma_zhiteliv_semenivskogo_rajonu/2016-12-

08-1592 
https://www.facebook.com/483040595200257/photos/a.483082821862701.107374

1832.483040595200257/667426340095014/?type=3  

http://www.dcz.gov.ua/chg/control/uk/publish/article?art_id=33375&cat_id=36466

1 

https://menarcz.wordpress.com/2016/12/09/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%

D0%B8%D0%B9-

%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/ 

https://menarcz.wordpress.com/2016/12/09/4028/ 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=219945&tp=0 

http://novgadm.cg.gov.ua/ 

http://nslovo.com/blog/u-bibliotetsi-dyskutuvaly-pro-deputatsku-etyku 

https://www.facebook.com/koroprcz/ 

https://www.facebook.com/koroprcz/ 

https://www.facebook.com/koroprcz/ 

https://www.facebook.com/SosnytsaRCZ/posts/1350903978306367  

http://mena.org.ua/blog/bahatoditni-rodyny-meny-otrymaly-vitannya-ta-

podarunky-v-den-svyatoho-mykolaya/ 

http://kpadm.cg.gov.ua/index.php?id=18085&tp=1&pg= 

http://sosnits-ka-g-mnaz-ja.webnode.ru/news/tizhden-prava-v-gimnaziji/ 

https://www.facebook.com/koroprcz/ 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=666815173489464&id=483040595200257
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=666815173489464&id=483040595200257
https://www.facebook.com/���������-��������-�����-���������-1626576140952997/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/���������-��������-�����-���������-1626576140952997/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://shrr.gov.ua/news/item/744-pershi-kroky-zhyteliv-snovskoho-raionu-do-realizatsii-prava-na-be
http://shrr.gov.ua/news/item/744-pershi-kroky-zhyteliv-snovskoho-raionu-do-realizatsii-prava-na-be
http://www.facebook.com/��������-ѳ��������-��������-�����-���������-1604792806460064/
http://www.facebook.com/��������-ѳ��������-��������-�����-���������-1604792806460064/
https://www.facebook.com/483040595200257/photos/a.483082821862701.1073741832.483040595200257/667426340095014/?type=3
https://www.facebook.com/483040595200257/photos/a.483082821862701.1073741832.483040595200257/667426340095014/?type=3
http://www.dcz.gov.ua/chg/control/uk/publish/article?art_id=33375&cat_id=364661
http://www.dcz.gov.ua/chg/control/uk/publish/article?art_id=33375&cat_id=364661
https://www.facebook.com/SosnytsaRCZ/posts/1350903978306367
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2016 року (IV квартал) Менським 

місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано _1025_ звернень 

клієнтів, _955_ особам було надано правову консультацію, _70_ із них написали 

письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято _70_ 

рішень про надання БВПД та надано _66_ доручень адвокатам, та _4_ штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По _0_ письмовим зверненням було надано відмову у наданні 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 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 
Відділ правової інформації 

та консультацій 174 156 18 0 

2 Відділ «Коропське бюро 

правової допомоги» 165 159 6 0 

3 Відділ «Корюківське бюро 

правової допомоги» 141 129 12 0 

4 Відділ «Новгород-

Сіверське бюро правової 

допомоги» 
159 149 10 0 

5 Відділ «Семенівське бюро 

правової допомоги» 130 124 6 0 

6 
Відділ «Сновське бюро 

правової допомоги» 
138 128 10 0 

7 
Відділ «Сосницьке бюро 

правової допомоги» 
118 110 8 0 

 Разом по МЦ 1025 955 70 0 

 

У IV кварталі 2016 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення _183_ (_18_%),  спадкового _169_ (_17_%), сімейного 

_128_ (_12_%), іншого цивільного _102_ (_10_%) права, земельного _94_ (_9_%), 

житлового _90_ (_9_%),  договірного _66_ (_6_%), трудового _63_ (_6_%), 

адміністративного _49_ (_5_%), з питань виконання судових рішень _38_ (_1_%), з 

інших питань _35_ (_3_%), з медичних _6_ (_1_%), та з неправових питань _2_ 

(_0_%).  
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у IV кварталі 2016 

року за категорією питань. 

 

Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 соціальне забезпечення 183 

2 спадкове 169 

3 сімейне 128 

4 інше цивільне 102 

5 земельне 94 

6 житлове 90 

7 договірне 66 

8 трудове 63 

9 адміністративне 49 

10 виконання судових рішень 38 

11 інше 35 

12 медичне 6 

13 неправове питання 2 

Разом 1025 

соціальне 
забезпечення

18%

спадкове
17%

сімейне
12%трудове

6%

адміністративне
5%

земельне
9%

договірне
6%

житлове
9%

інше цивільне
10%

виконання 
судових рішень

1%

медичне
1% неправове питання

0%
інше
3%

Кількість опрацьованих звернень
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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  562 

2 Чоловіки 334 

Разом  896 

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 9 

2 від 18 до 35 років включно 194 

3 від 35 до 60 років включно 483 

4 понад  60 210 

Разом  896 

Чоловіки
37%

Жінки
63%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги  за статтю

до 18 років
1%

від 18 до 35 років 
включно

24%

від 35 до 60 років 
включно

54%

понад 60 років
21%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги за віком
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у IV кварталі 2016 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 

_41_ (_58_%), інвалідам _18_ (_26_%), ветеранам війни _7_ (_10_%), дітям, 

позбавленим батьківського піклування _4_ (_6_%). 

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 прожиткового мінімуму 
41 

2 інваліди 18 

3 ветерани війни 7 

4 діти, позбавлені батьківського піклування 4 

Разом  70 

 

Крім цього, Менським місцевим центром з надання БВПД в тому числі бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами у IV 

квартал 2016 року було: 

 здійснено _36_  виїздів 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 _95_  осіб, в тому числі _88_  осіб звернулися 

особи, 
середньомісячний 

сукупний дохід їхньої 
сім'ї нижчий суми 

прожиткового 
мінімуму

58%

інваліди
26%

діти, позбавлені 
батьківського 

піклування
6%

ветерани війни
10%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД
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за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та _7_  осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу _43_ 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 _174_ актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено _131_    правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ _105_  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано _5_ 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-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 

числі: 

36/95 4/7 43 131 5 

2 Відділ «Коропське 

бюро правової 

допомоги» 

4/14 0/0 2 21 2 

3 Відділ «Корюківське 

бюро правової 

допомоги» 

3/9 0/0 3 9 1 

4 Відділ «Новгород-

Сіверське бюро 

правової допомоги» 

8/11 1/0 5 17 1 

5 
Відділ «Семенівське 

бюро правової 

допомоги» 
6/13 0/0 7 18 0 

6 
Відділ «Сновське 

бюро правової 

допомоги» 
5/12 0/0 16 23 1 

7 
Відділ «Сосницьке 

бюро правової 

допомоги» 
7/29 1/6 6 17 0 

 


