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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: 

01 жовтня 2018 року проведено прийом громадян на базі Корюківського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 

області повідомлено про актуальні зміни в законодавстві, щодо надання безоплатної 

правової допомоги. 

 

 05 жовтня 2018 року з метою поліпшення правового 

захисту суб’єктів пробації проведено робочу зустріч 

працівників Новгород-Сіверського бюро правової 

допомоги та Новгород-Сіверського районного сектору 

філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області, у 

ході якої обговорено напрямки подальшої співпраці.  
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 08 жовтня 2018 року проведено засідання за 

«круглим» столом. В заході взяли участь працівники 

Сновського районного відділу державної виконавчої 

служби ГТУЮ у Чернігівській області, Сновського 

районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану ГТУЮ у Чернігівській області. 

 

10 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч 

керівництва державної установи «Новгород-Сіверська 

установа виконання покарань (№31)» та працівників 

Новгород-Сіверського бюро правової допомоги, в ході 

якої обговорено напрями співпраці щодо надання 

безоплатної правової допомоги засудженим. 

  

10 жовтня 2018 року в межах реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» для 

учнів старших класів Сноської районної гімназії проведено день «відкритих» 

дверей. 

 

11 жовтня 2018 року в межах реалізації заходів 

присвячених Дню захисника України проведено 

робочу зустріч з головою Менської районної 

організації учасників АТО Сергієм Мурованим.  

 

18 жовтня 2018 року в межах реалізації 

національного правопросвітницького проекту «Я маю право!» та з нагоди 

Європейського дня боротьби з торгівлею людьми проведено круглий стіл з 

працівниками Семенівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді на тему «Протидія торгівлі людьми: профілактика соціального явища». 

 

22 жовтня 2018 року в Грем’яцькій сільській 

бібліотеці-філії Новгород-Сіверської районної 

централізованої бібліотечної системи, з метою 

інформування відвідувачів бібліотеки, розміщено 

інформаційні матеріали системи безоплатної 

правової допомоги виготовлені в межах 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!», та проінформовано 

присутніх читачів про безоплатну правову 

допомогу. 
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24 жовтня 2018 року з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо 

надання безоплатної правової допомоги, проведено робочу зустріч з працівниками 

Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку. 

 
25 жовтня 2018 року проведено лекцію на тему «Зупинимо булінг разом» в 

Сосницькій центральній районній бібліотеці для учнів 7 класу Сосницької гімназії 

ім. О.П.Довженка. 

 

29 жовтня 2018 року в межах реалізації національного правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» проведено правопросвітницький захід для працівників 

Семенівського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та осіб на тему «Протидія насильства в сім’ї 

та запобігання дискримінації». 

 

 30 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький 

захід для осіб, які перебувають на обліку в Сновському 

районному центрі зайнятості. Учасники заходу отримали 

інформаційні матеріали розроблені в межах проекту 

«Доступна та якісна правова допомога в Україні». 

 

31 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом 

«Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 

Сосницької селищної ради. 
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7 листопада 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект «Я маю право!» проведено робочу зустріч з працівниками управління 

соціального захисту населення. 

 
08 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з колективом 

стоматологічного відділення КЛПЗ «Сосницька ЦРЛ». 

 

09 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з колективом Менського 

районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області. Учасники заходу 

обговорили питання оформлення "Шлюбу за добу. 

 

12 листопада 2018 року проведено 

робочу зустріч з начальником відділу 

Семенівського району Головного управління 

держгеокадастру у Чернігівській області 

Михайлом Холодило та працівниками відділу. 

В ході зустрічі присутні обговорили питання 

безоплатної передачі земельних ділянок у 

власність громадян із земель права державної 

або комунальної власності, а також державної 

реєстрації земельної ділянки та права 

власності на неї. 

 

15 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником відділу 

державної реєстрації та надання адміністративних послуг смт Сосниця. 
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15 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом 

відділу агропромислового розвитку Сосницької районної державної адміністрації. 

 

14 листопада 2018 року, напередодні 

Міжнародного дня студента, проведено День 

відкритих дверей для студентів Новгород-

Сіверського медичного училища. 

 

30 листопада 2018 проведено робочу зустріч із 

начальником сектору кадрового забезпечення 

Менського відділу поліції головного управління Національної поліції в 

Чернігівській області підполковником Святославою Добровольською. Присутні 

обговорили можливі напрямки співпраці, спрямовані на удосконалення правового 

виховання, пропаганди правових знань та проведення профілактичної роботи із 

попередження злочинності серед громадян та 

дітей зокрема.  

 

10 грудня 2018 року, в межах проведення 

Всеукраїнського тижня права, проведено 

інформаційну зустріч з особами, які перебувають 

на обліку у Новгород-Сіверській районній філії 

Чернігівського обласного центру зайнятості. 

 

12 грудня 2018 року в рамках 

Всеукраїнського тижня права та з метою 

реалізації національного правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» спільно з начальником 

сектору Юрієм Токаревим та головним 

державним інспектором відділу з питань 

додержання законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно- правових актів Управління 

Держпраці у Чернігівській області Тетяною Черняк проведено інформаційну бесіду 

для умовно засуджених, що перебувають на обліку в Семенівському районному 

секторі філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області з питань 

реалізації та захисту прав людини. 

 

19 грудня 2018 року спільно з представником Сновського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області проведено робочу зустріч з представниками 

Сновського районного сектору управління державної міграційної служби України.  
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З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб 

похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 

 

2 листопада 2018 року - прийнята участь у 

спільному консультуванні громадян з начальником 

Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області Олегом Трейтяком у 

приміщенні Новгород-Сіверського територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). 

 

21 грудня 2018 року проведено 

інформаційний захід з особами похилого віку на базі Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Корюківської 

райдержадміністрації. 

 

 

Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів 

надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги 

з метою удосконалення надання ними БПД: 

 

05 жовтня 2018 року в межах реалізації 

національного правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» та на виконання Меморандуму про 

співпраці між Адміністрацією Державної 

кримінально-виконавчої служби України, 

Державною установою «Центр пробації» та 

Координаційним центром з надання правової 

допомоги проведено робочу зустріч з 

працівниками Семенівського районного сектору 

філії «Центр пробації» Чернігівської області. 

 

10 жовтня 2018 року в межах реалізації правопросвітницької кампанії «Права 

захисника» присвяченої до Дня захисника України проведено робочу зустріч з 

головою Семенівського районного відділення Спілки ветеранів Афганістану 

Сейраном Мхітаряном. Під час заходу присутніми було обговорено передбачені 

законодавством України права і соціальні гарантії ветеранів, а також шляхи їх 

реалізації та захисту. 

 

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2195930123983392/2195930040650067/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDuEfBh77xuRmq56Qxa9Deu0i18alsEtcTwpITRtbMDWlsIdh1FE0T6zzsm1VG_t6BVzHmz10kHieHF&__xts__[0]=68.ARCn3KiBH6I8AiDkKq4lKoy3CmcYayotwI8CS6wtd0p1oOHG3GpBjqLr-hOv2eth8drxCGynNUxxGqtpmh0cbBELcieuLQHRQv7n0jsLjkHlJT5Y3B6jNhAkskw2RblG5s6I7HkSOh4A1kXsNKmFEIIkaULmxt4UDISBK-tmVFJC09vNfxiSQQ
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З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні 

безоплатної правової допомоги, підвищення правової спроможності та правової 

обізнаності мешканців територіальної громади, спрямованих на забезпечення 

рівного доступу до реалізації та захисту прав та надання методичних 

рекомендацій працівниками безоплатної вторинної правової допомоги 

проводились робочі зустрічі:  

 

05 жовтня, 02 листопада 2018 року в 

межах реалізації національного 

правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» та на виконання плану заходів в 

рамках Меморандуму про співпраці 

працівником Семенівського бюро правової 

допомоги спільно з начальником сектору 

Юрієм Токаревим проведено прийом 

громадян на базі Семенівського районного 

сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» Чернігівської області. 

 

11 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з 

головою Громадської організації «Сновська районна 

спілка учасників антитерористичної операції» 

Михайлом Хамчуком. Під час зустрічі обговорено 

результати співпраці протягом року. Окреслено 

правові потреби підопічних організації та шляхи їх 

забезпечення. 

 

12 жовтня 2018 року з нагоди Дня захисника України та в межах реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» прийнято 

участь у засіданні за «круглим» столом спільно з працівниками Коропського 

районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Чернігівській області та 

Коропського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ 

у Чернігівській області. Під час заходу присутні обговорили питання співпраці та 

подальшої спільної реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

 

16 жовтня 2018 року спільно з начальником Корюківського районного 

відділу ДВС ГТУЮ у Чернігівській області Максимом Левченком та начальником 

Корюківсього районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Наталією 
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Кугук в межах реалізації заходів присвячених Дню захисника України 

проведено робочу зустріч з військовим комісаром Корюківського районного 

військового комісаріату Сергієм Морозовим та учасниками АТО. 

 

16 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з 

виконуючою обов’язки старости с. Петрівка Сновської 

об’єднаної територіальної громади Марією Деркач. 

 

19 жовтня в межах реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» проведено робочу зустріч з 

працівниками Коропського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану ГТУЮ у Чернігівській області.  

24 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з начальником Коропського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 

області Світланою Вандоляк. 

 

31 жовтня з метою розширення 

доступу до безоплатної правової 

допомоги та поширення інформації про 

загальнонаціональний проект «Я маю 

право!», проведено робочу зустріч 

із начальником Коропського РВ ДВС 

Віктором Міненко.  

 

05 листопада 2018 року проведено робочу зустріч на базі Корюківського 

районного військового комісаріату з старшим офіцером відділення військового 

обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Олександром Терещенком. 

 

6 листопада 2018 року з метою доступу 

до безоплатної правової допомоги та 

поширення інформації про 

загальнонаціональний проект «Я маю 

право!», проведено робочу зустріч з 

колективом Коропського відділу 

обслуговування громадян Сосницького 

об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України.  

7 листопада 2018 року відбулася робоча зустріч з державним реєстратором 

нерухомого майна Сновської районної державної адміністрації Віктором Тереховим. 
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08 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з 

начальником Менського районного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області Євгеном Міщенком, під час якої 

обговорено питання нарахування, перерахування аліментів у 

відповідності із Законом України «Про внесенням змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення 

економічних передумов для посилення захисту права дитини на 

належне утримання» від 03.07.2018 р. № 2475-VIII  

 

9 листопада 2018 року з метою правопросвітництва та в межах 

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

колективом Коропської центральної районної бібліотеки. 

 

12 листопада 2018 року проведено 

робочу зустріч з працівниками відділу 

міжрайонного управління у Корюківському 

та Сновському районах Головного 

управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області у м. Сновськ.  

 

20 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом 

Спаської сільської ради . 

  

21 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом 

відділу освіти Сосницької РДА . 

 

22 листопада 2018 року в межах реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» проведено робочу зустріч з головним спеціалістом Городнянського 

відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України 

в Чернігівській області м. Сновськ Іриною Ільєнко. 

 

26 листопада 2018 року прийнято участь в 

засіданні за «круглим столом» працівників Центру 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Управління 

освіти, молоді і спорту Сновської міської ради з метою 

узгодження дій щодо проведення спільних 

правопросвітних заходів в межах щорічна міжнародна 

акція «16 днів проти насильства». 
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29 листопада 2018 року проведено правопросвітницький захід з колективом 

Сосницької районної бібліотеки на тему «Протидія домашньому насильству». 

 

03 грудня 2018 року з метою 

реалізації єдиної інформаційної політики 

системи безоплатної правової допомоги та 

запровадження тематичних тижнів 

проведено робочу зустріч з головою 

Семенівської районної громадської 

організації ветеранів України Володимиром 

Медніковим. 

 

3 грудня 2018 року з метою доступу до безоплатної правової допомоги та 

поширення інформації про загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!», 

проведено робочу зустріч з державним нотаріусом Альоною Лазаренко.  

 

14 грудня 2018 року проведено лекцію 

присвячену тижню права на тему «Права та 

свободи людини» для працівників відділу 

культури і туризму, молоді та спорту Коропської 

районної державної адміністрації. 

 

18 грудня 2018 року проведено робочу 

зустріч з працівниками Коропського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану у Чернігівській області. 

 

19 грудня 2018 року проведено робочу зустріч з колективом Волосківського 

старостинського округу.  

 

20 грудня 2018 року проведено робочу 

зустріч з працівниками Коропського районного 

сектору управління державної міграційної служби 

України в Чернігівській області. 

  

28 грудня 2018 року проведено робочу 

зустріч з працівниками Коропського районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівській області та 

працівниками Коропського районного відділу державної виконавчої служби. 
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09 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з керівником громадської 

організації «Учасники антитерористичної операції Новгород-Сіверщини» Іваном 

Мельником, в ході якої обговорювалися найбільш актуальні правові питання 

зазначеної категорії населення та шляхи їх вирішення. 

 

 

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: 

 

03 жовтня 2018 року в межах реалізації 

загальнонаціонального проекту «Я маю право» 

проведено для учнів 5-6 класів Сновської ЗОШ І-ІІ 

ступенів №2 правопросвітницький урок на тему 

#СТОПБУЛІНГ. 

 

5 жовтня 2018 року з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний 

проект «Я маю право!», прийнято участь у семінарі для осіб, які перебувають на 

обліку у Коропському районному центрі зайнятості. 

 

10 жовтня 2018 року до Дня захисника 

України у Коропському районному 

військовому комісаріаті проведено 

засідання і поінформовано відносно прав та 

гарантій учасників АТО та членів їх сімей. 
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11 жовтня 2018 року в межах загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» прийнято 

участь у правопросвітньому заході для студентів 

Новгород-Сіверського медичного училища - правовий 

експрес: «Територія закону», що проводився Новгород-

Сіверською центральною районною бібліотекою, під час 

якого розповіли про права молоді та способи їх захисту. 

 

11 жовтня 2018 року проведено 

інформаційний захід у Риботинському 

навчально-виховному комплексі 

«Загальноосвітня школа I-III – 

дошкільний навчальний заклад» 

Коропської селищної ради Чернігівської 

області на тему «Права дітей та їх 

захист». 

11 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід на тему «Захист 

прав дитини. Булінг. Шляхи подолання булінгу» у Риботинському навчально-

виховному комплексі «Загальноосвітня школа I-III – дошкільний навчальний 

заклад» Коропської селищної ради. 

 

12 жовтня 2018 року осіб, які перебувають на обліку у Новгород-Сіверській 

районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості, поінформовано про 

переваги легальної зайнятості та основні критерії відмінностей між трудовим 

договором та договором цивільно-правового 

характеру. 

 

16 жовтня 2018 року для учнів 9-11 класів 

Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.. – ДНЗ» Сновської 

міської ради проведено правопросвітницький урок 

права на тему «Що таке кібербулінг та як йому 

протистояти?». 

 

17 жовтня 2018 року в межах реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» для учнів 10 класу Сновської районної гімназії проведено інформаційний 

захід, щодо реалізації відновлення порушених прав споживачів. 

 

18 жовтня 2018 року в межах кампанії «Стоп булінг» на загальношкільних 

зборах Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка проінформовано про 

причини виникнення булінгу та способи його подолання. 
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22 жовтня 2018 року в межах реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» для учнів шкіл Семенівського 

району проведено день відкритих дверей.  

 
 

22 жовтня 2018 року в межах загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!», проведено інформаційну зустріч з старшокласниками 

Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної 

ради, у ході якої проінформовано про права дітей, передбачені міжнародним та 

національним законодавством. 

  

23 жовтня 2018 року з метою 

розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги та поширення 

інформації про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю 

право!», взято участь у заході, що 

відбувся у приміщенні Коропського 

центру дитячої та юнацької творчості 

Коропської селищної ради Чернігівської 

області, де темою для обговорення був «Кібербулінг».  

 

25 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід на тему: «Протидія 

домашнього насильства» для працівників Управління Державної казначейської 

служби України у Коропському районі. 

 

 

25 жовтня 2018 року забезпечено роботу консультаційного пункту на базі 

Корюківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України.  

 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2205637163012688/2205636986346039/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6ake0KtAGWZo5lfX66CFx6KAbrgQPf7xKjvzYank7kbjOCe2nBBnD9qOULJ_6NfpQyhl7z8PO7reF&__xts__[0]=68.ARA0SUuOM_5WiugqHLYYwcWyAdSoihdh4cWkKJCTgd2BNRljcSFCJ0MSJwnAefBhONf_O4zH2Sggw3WDClQzqGRcPuoAzDqutmDqhSz5x9xLAEqxpo6fFyQsYoEHndgS45YSNK3OaeIhgjY2QNzEV7VyMqscWWafK8w9gojdbgGQ9k3_AWqloI6NqJUWL3YMlUEfpTNk_z2hp_jp6wXCFQyQmL0
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30 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід для осіб, 

які перебувають на обліку в Сновському районному 

центрі зайнятості. 

 

30 жовтня 2018 з метою розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги та поширення 

інформації про загальнонаціональний проект «Я маю 

право!», проведено робочу зустріч з заступником 

керівника апарату Коропського районного суду Савон Альоною. 

 

2 листопада 2018 року з метою розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та поширення інформації про загальнонаціональний правопросвітницький 

проект «Я маю право!», прийнято участь у семінарі для осіб, які перебувають на 

обліку у Коропському районному центрі зайнятості. 

 

7 листопада 2018 року проведено робочу 

зустріч з фахівцем Новгород-Сіверського 

міськрайонного відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Чернігівській області, у ході якої обговорено 

процедуру отримання свідоцтв про смерть 

(народження) осіб, які померли (народилися) на 

тимчасово окупованій території України, та 

отримання безоплатної правової допомоги з 

таких питань. 

 

7 листопада 2018 року в межах загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» проведено інформаційну зустріч з суб’єктами пробації, які 

перебувають на обліку у Новгород-Сіверському районному секторі філії ДУ «Центр 

пробації» в Чернігівській області, у ході якої проінформовано про порядок 

встановлення окремих фактів, що мають юридичне значення. 

  

08 листопада 2018 року в межах загальнонаціонального проекту «Я маю 

право!» з метою правопросвітництва проведено інформаційно-комунікативну 

зустріч із трудовим колективом комунального підприємства «Новгород-Сіверське 

міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради, в ході якої 

проінформовано про актуальні аспекти чинного законодавства. 

 

10 листопада 2018 року взято участь у засіданні клубу «Молодіжна 

територія».  
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14 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником відділу 

земельних відносин Новгород-Сіверської міської ради Оксаною Крот, у ході якої 

обговорено актуальні зміни в земельному 

законодавстві та способи захисту прав на землю. 

 

16 листопада 2018 року забезпечено роботу 

мобільного консультаційного пункту у Рибинській 

територіальній громаді Корюківського району. 

 

20 листопада 2018 року з метою 

розширення доступу до безоплатної 

правової допомоги особам, що перебувають 

на обліку в уповноважених органах з питань 

пробації проведено консультування 

громадян у приміщенні Менського 

районного відділу Державної установи 

«Центр пробації».  

 

20 листопада 2018 року в межах 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

проведено лекцію для учнів Семенівської загальноосвітньої школи №1 на тему 

«Відповідальність за булінг». 

 

26 листопада 2018 року в межах реалізації 

національного правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» з працівниками Семенівського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, служби у справах дітей Семенівської 

районної державної адміністрації та відділу освіти 

проведено інформаційно-просвітницький захід – 

бесіду на тему «Виховання дитини – головний 

обов’язок та відповідальність батьків», «Закон на 

сторожі дитинства». 

 

19 листопада 2018 року спільно з представниками служби у справах дітей 

Новгород-Сіверської міської ради, ювенальної превенції сектору превенції 

Новгород-Сіверського відділу поліції на базі Новгород-Сіверського бюро правової 

допомоги проведено профілактичний захід «Знай права, пам′ятай про обов′язки» з 

дітьми соціально-незахищених категорій населення. 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2041553942754345/2041553752754364/?type=3
https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/a.1626660530910357/2225837247659346/?type=3&eid=ARDjbbKTShdJHIr99hY6k7f2e0JQ7QjiDo3stlctKeIyKB4f8WJQsLQ0mV3gGQ6-7qQ41u18dhNnQ9cr&__xts__[0]=68.ARB-wKx6wTqdNivGusqRLCU7IQ3uSmvvIOwWO6XNJoax3oPU2rtwyOo7jzh0VOIX3S_8p0l9hcLx7C15bdlA31Cv7GkSqJlY5R7RLUeDCareldbh0Fj-qRnbgEHpRS6fVrEtXnxRMkQkSdANEcyFYe0vCNHcHI_sue_qjAUg7VwzBlVuNXlX6KZX_mNkqZQYB-gvaMmtyhYjm0OPF59cL8HMDY_HVV9UPSTkvG5TLcXudX4lhl29iu2FTFcWo0_kzqb2XMd5xD9O39zUfE1-L4J-IuKOtsT3uzFb_fglevwXlLHjsmN_jSLYqbG4B1uWDvavqFgEo0j-atTVnCAlOOTNq6bA&__tn__=EHH-R
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19 листопада 2018 року проведено робочу зустріч з начальником служби у 

справах дітей Коропської районної державної адміністрації Людмилою Іващенко. 

 

19 листопада 2018 року проведено робочу 

зустріч з начальником служби у справах дітей 

Менської районної державної адміністрації Тамарою 

Песоцькою, у ході якої обговорили шляхи захисту 

законних прав та інтересів дітей, відповідальність 

батьків (осіб, що їх замінюють) за неналежне 

виховання дітей та за злочини проти дітей.  

 

19 листопада 2018 року спільно з 

начальником відділу сім’ї, дітей, молоді та спорту 

Коропської селищної ради Оксаною Нестеренко 

проведено відкритий урок для старшокласників 

Коропської загальноосвітньої школи І-ІІІст. ім. Т.Г. 

Шевченка Коропської селищної ради Чернігівської 

області. 

 

22 листопада 2018 року з метою доступу до безоплатної правової допомоги 

та поширення інформації про загальнонаціональний проект «Я маю право!», 

проведено робочу зустріч з колективом відділу освіти Коропської районної 

державної адміністрації. 

 

22 листопада з метою реалізації єдиної інформаційної політики системи 

безоплатної правової допомоги та запровадження тематичних тижнів права системи 

безоплатної правової допомоги проведено робочу зустріч із трудовим колективом 

комунального закладу «Центр культури і 

дозвілля молоді» м. Мени.  

 

23 листопада 2018 року в межах 

реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю 

право!» проведено лекцію для учнів 

Коропської загальноосвітньої школи ім. 

Т.Г. Шевченка Коропської селищної ради 

Чернігівської області на тему «Права 

дітей». 
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26 листопада 2018 року з метою доступу до 

безоплатної правової допомоги та поширення 

інформації про загальнонаціональний проект «Я МАЮ 

ПРАВО» проведено робочу зустріч з колективом 

Коропського районного відділу державної виконавчої 

служби та прийнято участь у семінарі для осіб, які 

перебувають на обліку у Коропському районному 

центрі зайнятості. 

 

28 листопада 2018 року, в межах акції «16 днів 

проти насильства», в Новгород-Сіверському бюро 

правової допомоги відбулося засідання «круглого 

столу» на тему: «Протидія домашньому насильству», у 

роботі якого взяли участь фахівці бюро правової допомоги, служб у справах дітей 

Новгород-Сіверської міської ради та Новгород-Сіверської районної державної 

адміністрації, Новгород – Сіверського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

сектору превенції Новгород-Сіверського відділу 

поліції. 

 

29 листопада 2018 року в межах тематичного 

тижня права проведено правопросвітницький захід на 

тему «Гендерна рівність та протидія домашньому 

насильству» для працівників Управління Державної казначейської служби України у 

Коропському районі. 

 

30 листопада 2018 року проведено прийом громадян на базі відділу 

«Корюківське бюро правової допомоги». 

 

30 листопада 2018 року відбувся «круглий стіл» 

до Міжнародного дня людей з інвалідністю в 

приміщенні Сосницького районного центру зайнятості. 

 

3 грудня 2018 року прийнято участь у семінарі, 

пов’язаному із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, який відбувся на базі 

Корюківського районного центру зайнятості з нагоди Міжнародного дня людей з 

інвалідністю, за участі фахівця Управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації. 
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04 грудня 2018 року проведено робочу зустріч з педагогічним колективом 

комунального закладу «Сосницького навчально-реабілітаційного центру», де 

навчаються та проживають 78 дітей з особливими потребами. 

 

10 грудня 2018 року проведено лекцію «Права людини» з нагоди 70 – ї 

річниці проголошення Загальної декларації прав людини для працівників 

Коропського районного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області та працівників 

комунальної установи Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського 

району». 

 

11 грудня 2018 року проведено урок права для 

учнів 9 класів Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 на тему «Юридична відповідальність 

неповнолітніх». 

  

В рамках Всеукраїнського тижня права 11 грудня 2018 року проведено 

семінар на тему «Розуміння прав і свобод людини» в приміщенні Сосницького 

міжрайонного управління водного господарства. 

 

В рамках Всеукраїнського тижня права 11 грудня 

2018 року спільно з начальником Сосницького районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

проведено виховну годину на тему «Зупинимо 

дискримінацію та булінг» для учнів 6-9 класів Сосницької 

загальноосвітнььої школи. 

 

В рамках Всеукраїнського тижня права 11 грудня 2018 року відбулось 

засідання «круглого столу» в приміщенні Сосницького районного сектору з питань 

пробації. 
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12 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права прийнято участь у 

діалозі-спілкуванні з учнями 9-10 класів на базі Корюківської центральної районної 

бібліотеки. 

 
 

12 грудня 2018 року в межах «Всеукраїнського тижня права» проведено 

лекцію для трудового колективу Корюківського міжрайонного водного 

господарства, на тему «Знаю! Дію! Захищаю!» 

 

11 грудня 2018 року спільно з начальником 

відділу сім’ї, дітей, молоді та спорту Коропської 

селищної ради Оксаною Нестеренко проведено 

відкритий урок для учнів Риботинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III – 

дошкільний навчальний заклад» Коропської 

селищної ради Чернігівської області. 

 

12 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня права проведено лекцію 

для учнів 9 класів Коропської загальньоосвітньої школи ім. Т.Г. Шевченка щодо 

прав дитини. 

 

13 грудня 2018 року в межах 

«Всеукраїнського тижня права» проведено 

семінар, присвячений 70 річниці проголошення 

Загальної декларації прав людини, на тему 

«Конституційне забезпечення реалізації 

гарантій прав та свобод людини в Україні» для 

учасників «Університету ІІІ віку», який діє при 

Коропському територіальному центрі 

соціального обслуговування. 

 

 

 

 

 



22 

 

12 та 13 грудня в межах «Всеукраїнського 

тижня права» проведено лекції та уроки права для 

учнів Менських шкіл.   

 

14 грудня 2018 року в межах 

«Всеукраїнського тижня права» проведено 

правову бесіду з начальником Менського 

районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації»  

 

3 грудня 2018 року прийнята участь у засіданні за «круглим столом» 

пов’язаного із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, яке відбулося у Новгород-

Сіверській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості з нагоди 

Міжнародного дня людей з інвалідністю, за участі фахівців районної філії центру 

зайнятості, Новгород-Сіверського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України. 

 

03 грудня 2018 року в межах акції «16 днів проти 

насилля» спільно з старшим інспектором Сновського 

районного сектору філії Державної установи «Центру 

пробації» в Чернігівській області проведено для учнів 8 класу 

Сновської ЗОШ І-ІІ ступенів №2 Сновської міської ради 

Сновського районну Чернігівської області 

правопросвітницький урок на тему «Стоп булінг».  

 

05 грудня 2018 року в межах всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» та загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» прийнята участь у інформаційно-

профілактичній зустрічі з учнями Новгород-Сіверської державної гімназії імені 

К.Д.Ушинського, у ході якої висвітлено особливості адміністративної 

відповідальності неповнолітніх та порядок отримання безоплатної правової 

допомоги. 

 

06 грудня 2018 року, в межах проекту «Я маю право», прийнята участь у 

проведенні на базі Новгород-Сіверського міськрайонного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 

області інформаційного заходу щодо прав людини для учнів 10-х класів Новгород-

Сіверської гімназії №1 ім Б. Майстренка. 
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07 грудня 2018 року, в межах проекту «Я маю право!», проведено 

інформаційно-комунікативну зустріч з бібліотекарями Новгород-Сіверської 

районної централізованої бібліотечної системи, в ході якої проінформовано про 

актуальні аспекти чинного законодавства. 

 

10 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського 

тижня права проведено лекцію для студентів першого 

курсу Новгород-Сіверського медичного училища щодо 

прав дитини. 

 

10 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського 

тижня права та з нагоди відзначення 70 річниці 

проголошення Загальної декларації прав людини проведено для учнів Сновської 

ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 урок права на тему «Забезпечення додержання та поваги до прав і 

свобод людини й громадянина».  

 

11 грудня 2018 року проведено інформаційну бесіду із засудженими, які 

відбувають покарання в державній установі «Новгород-Сіверська установа 

виконання покарань (№31)» та залучені для робіт з господарського обслуговування, 

під час якої проінформовано про право на безоплатну правову допомогу, як 

важливий механізм захисту порушених прав, та практичні аспекти пов’язані з його 

реалізацією. 

 

11 грудня 2018 року в межах «Всеукраїнського тижня права» проведена 

виховна годину на тему: «Ти і Закон» для учнів 10 класу Новгород-Сіверської 

державної гімназії ім. К.Д. Ушинського.  

 

12 грудня 2018 року проведена інформаційна зустріч з працівниками 

комунального закладу «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені 

І.В.Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, в ході 

якої висвітлено актуальні аспекти чинного законодавства. 



24 

 

13 грудня 2018 року в межах проведення 

Всеукраїнського тижня права прийнята участь у 

годині правових знань «Безоплатна правова допомога: 

скористайтесь своїми правами», що проводилася в 

Новгород-Сіверській міській бібліотеці для вихованців 

Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б.Майстренка, в 

ході якої висвітлено основні аспекти Конвенції про 

права дитини. 

 

13 грудня 2018 року спільно з фахівцем Новгород-

Сіверського міськрайонного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області, в межах 

«Всеукраїнського тижня права», проведено годину 

спілкування на тему: «Як захистити свої права» для учнів 

Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д. 

Ушинського. 

 

14 грудня 2018 року в межах Всеукраїнського тижня 

права для учнів 8 класу Сновської районної гімназії 

проведено урок «Права людини».  

 

 

 

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: 

 

  

3, 8 та 17 жовтня 2018 року з метою інформування та поширення 

інформаційних матеріалів, виготовлених в межах загальнонаціонального 

просвітницького проекту «Я маю право!» та «Доступна та якісна правова допомога в 

Україні», проведено вуличне інформування мешканців смт.Короп.  
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8 жовтня 2018 року з метою інформування та поширення інформаційних 

матеріалів, виготовлених в межах загальнонаціонального просвітницького проекту 

«Я маю право!» та «Доступна та якісна правова допомога в Україні», проведено 

вуличне інформування мешканців смт.Короп. 

 

10 жовтня 2018 року в межах правопросвітницького проекту «Я маю право!», 

проведено вуличне інформування жителів міста Мена. 

  

12 жовтня 2018 року в межах 

правопросвітницького проекту «Я маю 

право!», проведено вуличне 

інформування жителів міста Семенівка. 

Працівник бюро поінформувала 

громадян про безоплатну первинну та 

вторинну правову допомогу, категорії 

осіб, які мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

16 жовтня 2018 року проведено вуличне інформування мешканців села 

Петрівка Сновського району.  

 

19 жовтня 2018 року проведено вуличне інформування населення в м. 

Корюківка. 

 

19 жовтня 2018 року для мешканців м. Сновськ проведено вуличне 

інформування. Серед мешканців міста були поширенні інформаційні матеріали 

розроблені в межах проектів «Я маю право!» та «Доступна та якісна правова 

допомога в Україні». 

https://www.facebook.com/Mena.Chernihiv.Legal.Aid/photos/pcb.2199581583618246/2199581506951587/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBLS34nVryx1509oZISKiuJHr7aunFwqlTBSFTn3QxF4Mh339UF8nTXU03mrTgf4tgoK74IA139CYtM&__xts__[0]=68.ARC_iPgiR9GhLSPH9qhRo2gRpkjH_oUMvr6FvY9YxvR7ulcRjQYJQ9lT0H948_baHA8gfAY4yTXcO7LL3dlFFUb1xF-DR6itWwGi303NU2d8gTFStay5sYcONvc757LinR8A2_xLWsbtjbGXM2qxRtZSepOWeROSwXoSU9d-x12DVdh56EZx6A
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31 жовтня 2018 року проведено вуличне 

інформування населення в місті Новгород-Сіверський.  

 

2 та 6 листопада 2018 року проведено вуличне 

інформування жителів смт. Короп.  

 

5 листопада 2018 року проведено вуличне 

інформування населення в місті Мена, в ході якого 

мешканців міста ознайомлено з основними функціями та завданнями центру 

правової допомоги та загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я маю 

право!»  

 
 

07 листопада 2018 року проведено вуличне інформування населення міста 

Корюківка, в ході якого проінформовано про систему безоплатної правової 

допомоги. 

 

15 листопада 2018 року проведено вуличне 

інформування мешканців села Блистова Новгород-

Сіверського району, в ході якого проінформовано про 

систему безоплатної правової допомоги, актуальні зміни в 

земельному законодавстві, пов’язані із земельними паями, 

та поширені інформаційні буклети з актуальних соціально-

правових питань та виготовлені в рамках 

загальнонаціонального право просвітницького проекту «Я 

маю право!». 

 

11 грудня 2018 року проведено вуличне інформування мешканців м. 

Сновськ. Під час проведення заходу працівник Бюро проінформувала жителів міста 

про норми чинного законодавства які наберуть чинності з 1 січня 2019 року в 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

від 23 листопада 2018 року за № 2629-VIII. Одночасно мешканці міста отримали 
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інформаційні матеріали розроблені в межах проектів «Я маю право!» та 

«Доступна та якісна правова допомога в Україні». 

 

22 грудня 2018 року проведено вуличне інформування 

в місті Новгород-Сіверський. Під час зустрічі з жителями та 

гостями міста фахівці бюро розповідали про основні завдання 

та функції бюро правової допомоги, акцентуючи увагу на 

правовому захисті який можна реалізувати через отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

 

27 грудня 2018 року проведено вуличне інформування 

населення смт. Короп. 

 

28 грудня 2018 року в межах правопросвітницького проекту «Я маю право!», 

та з метою інформування населення про систему безоплатної правової допомоги 

проведено вуличне інформування жителів та гостей міста Мена. 

 

 

 

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 жовтня 2018 року забезпечено роботу мобільного 

консультативного пункту в Сновському районному секторі 

філії Державної установи «Центру пробації» в Чернігівській 

області. 

 

05 жовтня 2018 року - роботу мобільного 

консультаційного пункту у Новгород-Сіверському 

об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України; 

 

10 жовтня 2018 року проведено прийом громадян у 

приміщенні Атюшівського старостинського округу 

(Коропського району Чернігівської області).  
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10 жовтня 2018 року організовано роботу мобільних 

консультаційних пунктів у комунальному лікувально-

профілактичному закладі «Сосницька центральна районна 

лікарня».  

16 жовтня 2018 року з метою забезпечення доступу до 

правової інформації та залучення до правової активності 

населення сільської місцевості в селі Петрівка Сновського 

району забезпечено роботу виїзного мобільного 

консультативного пункту. 

 

16 жовтня, 21 листопада та 19 грудня 2018 року 

на базі Березнянської селищної ради проведено 

консультування для мешканців с.м.т. Березна та 

прилеглих сіл.   

01 листопада 2018 року забезпечено роботу 

мобільного консультативного пункту в Сновському 

районному секторі філії Державної установи «Центру 

пробації» в Чернігівській області. 

 

05 листопада 2018 року проведено прийом 

громадян на базі Корюківського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 

області. 

 

18 жовтня, 7 листопада, 05 грудня 2018 року - дистанційного 

консультаційного пункту в приміщенні Новгород-Сіверського районного сектору 

філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області;  

 

13 листопада 2018 року згідно графіка роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги проведено консультування громадян. 

 

15 листопада 2018 року - роботу мобільного 

консультаційного пункту в приміщенні Блистівської сільської 

ради Новгород-Сіверського району;  

 

15 листопада 2018 року проведено прийом громадян у приміщенні 

Вільненського старостинського округу Коропської об’єднаної територіальної 

громади.  
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16 листопада 2018 року забезпечено роботу мобільного консультаційного 

пункту на базі Семенівського відділення 

«Укрпошти». 

 

22 листопада та 27 грудня 2018 

року - дистанційного консультаційного 

пункту для засуджених, які відбувають 

покарання у державній установі 

«Новгород-Сіверська установа 

виконання покарань (№31)»;  

  

27 листопада 2018 року 

забезпечена робота дистанційного 

консультаційного пункту у Сосницькому районному центрі зайнятості 

 

29 листопада 2018 року проведено прийом 

громадян у приміщенні селищної ради Куковицького 

старостинського округу Менського району 

Чернігівської області.  

 

06 грудня 2018 року забезпечено роботу 

мобільного консультативного пункту в Сновському 

районному секторі філії Державної установи «Центру 

пробації» в Чернігівській області. 

 

07 грудня 2018 року в рамках реалізації 

національного правопросвітницького проекту «Я маю 

право працівником Семенівського бюро правової 

допомоги спільно з начальником сектору Юрієм Токаревим проведено прийом 

громадян на базі Семенівського районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» Чернігівської області 
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7 грудня 2018 року - мобільного консультаційного пункту у Новгород-

Сіверській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

 

11 грудня 2018 року проведено спільне 

консультування громадян у Менському районному 

секторі філії Державної установи «Центр пробації» 

в Чернігівській області. 

 

12 грудня 2018 року спільно із провідним 

інспектором Коропського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» проведено 

консультування громадян. 

 

12 грудня 2018 року забезпечила роботу мобільного консультативного 

пункту для вихованців Сновської загальноосвітньої школи – інтернат І-ІІ ст. 

Чернігівської обласної ради. 

 

14 грудня 2018 року в межах 

Всеукраїнського тижня права забезпечено роботу 

мобільного консультативного пункту на базі 

Карильського старостинського округу 

Коропської селищної ради. 

 

27 грудня 2018 року забезпечена робота 

дистанційного консультаційного пункту у 

Сосницькому районному центрі зайнятості 

 

 

 

  

Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 

(веб-сайти) 

https://www.facebook.com/1885609094791635/photos/a.1898741933478351/ 

2114191835266692/?type=3&theater 

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

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

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948870808629875&id=747228522

127439&__xts__[0]=68.ARBqP4pZgWutGefIN9yDisw3Iv6_cywYv94rb0_tgE7PxJ9LKB

3ZPjeBXMtXFYebSaBOV2i1Ahth351rOjKYL3J37_KLdpDcSq57BSvJllUOOLADiVV0

https://www.facebook.com/1885609094791635/photos/a.1898741933478351/2114191835266692/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1885609094791635/photos/a.1898741933478351/2114191835266692/?type=3&theater
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dg1H33Gj6FNg42vEGeQpsjAujXwSwOVohNxP1b0U9DRkBfPr1e58wROK4zf

vB9fzaXeINnCyXP4vQqL7vO69G-iL-uyWxU&__tn__=-R 

http://nsiverskyi-

cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/251/vn/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0% 

B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1

%83%D1%80%D1%81%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1

%80%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83/ 

https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka/posts/11343922333799

23?__xts__[0]=68.ARDuDH8u8XGdlQrOksU1SMRh9j1agvIhOsSrbtOz5bsEV1wOB10I

wWQ5VBGR1cIkouird033rug3vsUmRH79mW2PtspENUSPr3ctUnNdxSuwMfFf3memo

JPEispIhId8eYxH768XJk0CkbJuuWQnHD_tfLzzNvlO6KFgY9mLUqMViaAq8Jlw&__t

n__=-R 

http://nsiverskyicbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/252/vn/%C2%AB%D0%AF%D0%9

C%D0%90%D0%AE-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%C2%BB/ 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=319333&tp=0 

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

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=319519&tp=page 

https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka/posts/11424997125691

75?__xts__[0]=68.ARDhS_xGYriu9CaSTPriu8hnYBtshnhvif5PM1sddK2EMB6HeWpo_

TYD1uMOGah9xf48L35ivMwiW3S_6YUbUkuYVjvA9ca1qOgRMMLlbOfwGtIUispw1

GSb58zaCCEUfETXtvPHzlTtH0CzX2Ccxz7v7luWKC40Ow0joAHkq_k7GvpHMZpIJ7

Uq1im4Evnp2rspld7o0&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/probationChernigov/posts/2159781990707676?__xts__[0]=68.

ARAZTQjbXgD4v E8JT4g2SQLZoTeOCp7r6eKyOS8PjyXm6AzDaKE6xWVA-

O3s1B2ZMyQRZ 

MKOFecEPsrFOm9S8U5K4pJeQsHMpPxZlBwcMUwEW34UnBuGNHe9gloNUhxSX9

ELQpemMcFMmYlci76LJzR9Jtn9WYYvUlBeUD5HG1naXpVTABzdbLxSF6plbxJQoV

n5FCV_cxvSRIda9tUN3g7On6mUG1Y3riDoTWIaF205OtePduKWquzGCCp5E62v4_cD

fmn5okmAW0u7zoiQnLcsndCyFeBHPxwfyY9pK2ZY1pQUiiV2WTMlPw5-38p-VGu-

GeQp5TJDLeSFc_&__tn__=-R 

http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=322601&tp=0 

 

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

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=322720&tp=page 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=970369456480010&id=747228522

127439&__xts__[0]=68.ARAIyzKt8aYTGsmP3rJsNW3fAtEpUB41iiD1b95p6okKECaTr

Prh22rAOpGJGcwx18ktQxPorgmKkxm1zcjuPrMSel_AIsBdqWSXsm_9vsQrsqFMesUY

bwLWEByYn4cUwRdZTwOyCVRSuf4sANVBkZCpd4T_rFtIkrTsqhRELqFjBARnAsG

WhI9XuBTxz5W0cE0wy1Z3GRl4UKseBwJtrY 

32DOKR1dV1OLLRqdfWNd8cZJCww0P6NV4T1A58JTwm966oFN3J1nnAHdapPbln8

http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/251/vn/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/251/vn/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/251/vn/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/251/vn/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83/
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/251/vn/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83/
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka/posts/1134392233379923?__xts__%5b0%5d=68.ARDuDH8u8XGdlQrOksU1SMRh9j1agvIhOsSrbtOz5bsEV1wOB10IwWQ5VBGR1cIkouird033rug3vsUmRH79mW2PtspENUSPr3ctUnNdxSuwMfFf3memoJPEispIhId8eYxH768XJk0CkbJuuWQnHD_tfLzzNvlO6KFgY9mLUqMViaAq8Jlw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka/posts/1134392233379923?__xts__%5b0%5d=68.ARDuDH8u8XGdlQrOksU1SMRh9j1agvIhOsSrbtOz5bsEV1wOB10IwWQ5VBGR1cIkouird033rug3vsUmRH79mW2PtspENUSPr3ctUnNdxSuwMfFf3memoJPEispIhId8eYxH768XJk0CkbJuuWQnHD_tfLzzNvlO6KFgY9mLUqMViaAq8Jlw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka/posts/1134392233379923?__xts__%5b0%5d=68.ARDuDH8u8XGdlQrOksU1SMRh9j1agvIhOsSrbtOz5bsEV1wOB10IwWQ5VBGR1cIkouird033rug3vsUmRH79mW2PtspENUSPr3ctUnNdxSuwMfFf3memoJPEispIhId8eYxH768XJk0CkbJuuWQnHD_tfLzzNvlO6KFgY9mLUqMViaAq8Jlw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka/posts/1134392233379923?__xts__%5b0%5d=68.ARDuDH8u8XGdlQrOksU1SMRh9j1agvIhOsSrbtOz5bsEV1wOB10IwWQ5VBGR1cIkouird033rug3vsUmRH79mW2PtspENUSPr3ctUnNdxSuwMfFf3memoJPEispIhId8eYxH768XJk0CkbJuuWQnHD_tfLzzNvlO6KFgY9mLUqMViaAq8Jlw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka/posts/1134392233379923?__xts__%5b0%5d=68.ARDuDH8u8XGdlQrOksU1SMRh9j1agvIhOsSrbtOz5bsEV1wOB10IwWQ5VBGR1cIkouird033rug3vsUmRH79mW2PtspENUSPr3ctUnNdxSuwMfFf3memoJPEispIhId8eYxH768XJk0CkbJuuWQnHD_tfLzzNvlO6KFgY9mLUqMViaAq8Jlw&__tn__=-R
http://nsiverskyicbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/252/vn/%C2%AB%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%AE-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%C2%BB/
http://nsiverskyicbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/id/252/vn/%C2%AB%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%AE-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%C2%BB/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=319333&tp=0
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=319519&tp=page
https://www.facebook.com/NovgorodSiverskaCentralnaBiblioteka/posts/1142499712569175?__xts__%5b0%5d=68.ARDhS_xGYriu9CaSTPriu8hnYBtshnhvif5PM1sddK2EMB6HeWpo_TYD1uMOGah9xf48L35ivMwiW3S_6YUbUkuYVjvA9ca1qOgRMMLlbOfwGtIUispw1GSb58zaCCEUfETXtvPHzlTtH0CzX2Ccxz7v7luWKC40Ow0joAHkq_k7GvpHMZpIJ7Uq1im4Evnp2rspld7o0&__tn__=-R
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https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1056779414493737?__xts__%5b0%5d=68.ARB-DRKgq7jHXgvLJ2-hwetP1RZg4c8G1_6TvsrwZU-dB3TiflnmNLAvg9vNyfrKkDQDL27mBdW3UdEf_IvtjBd_CQt1MyMv6iiX3tSQD7RlcEgBNx1nRZQg6VEmBqPtdvdRrmEUKBMNadjUnv0weAhFvGc_xp8pWABISmDDTcshExhLw32DGIaiZGR1O4O1GSTSof-eaNUCcp8J4vyqw7RujPM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1056779414493737?__xts__%5b0%5d=68.ARB-DRKgq7jHXgvLJ2-hwetP1RZg4c8G1_6TvsrwZU-dB3TiflnmNLAvg9vNyfrKkDQDL27mBdW3UdEf_IvtjBd_CQt1MyMv6iiX3tSQD7RlcEgBNx1nRZQg6VEmBqPtdvdRrmEUKBMNadjUnv0weAhFvGc_xp8pWABISmDDTcshExhLw32DGIaiZGR1O4O1GSTSof-eaNUCcp8J4vyqw7RujPM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1056779414493737?__xts__%5b0%5d=68.ARB-DRKgq7jHXgvLJ2-hwetP1RZg4c8G1_6TvsrwZU-dB3TiflnmNLAvg9vNyfrKkDQDL27mBdW3UdEf_IvtjBd_CQt1MyMv6iiX3tSQD7RlcEgBNx1nRZQg6VEmBqPtdvdRrmEUKBMNadjUnv0weAhFvGc_xp8pWABISmDDTcshExhLw32DGIaiZGR1O4O1GSTSof-eaNUCcp8J4vyqw7RujPM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1056779414493737?__xts__%5b0%5d=68.ARB-DRKgq7jHXgvLJ2-hwetP1RZg4c8G1_6TvsrwZU-dB3TiflnmNLAvg9vNyfrKkDQDL27mBdW3UdEf_IvtjBd_CQt1MyMv6iiX3tSQD7RlcEgBNx1nRZQg6VEmBqPtdvdRrmEUKBMNadjUnv0weAhFvGc_xp8pWABISmDDTcshExhLw32DGIaiZGR1O4O1GSTSof-eaNUCcp8J4vyqw7RujPM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1056779414493737?__xts__%5b0%5d=68.ARB-DRKgq7jHXgvLJ2-hwetP1RZg4c8G1_6TvsrwZU-dB3TiflnmNLAvg9vNyfrKkDQDL27mBdW3UdEf_IvtjBd_CQt1MyMv6iiX3tSQD7RlcEgBNx1nRZQg6VEmBqPtdvdRrmEUKBMNadjUnv0weAhFvGc_xp8pWABISmDDTcshExhLw32DGIaiZGR1O4O1GSTSof-eaNUCcp8J4vyqw7RujPM&__tn__=-R
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1541424617/?fbclid=IwAR2w4prmJChlV1TwJ6AoAisyOx42OnnsVVIei8Z03F08vhtBvsn2b0KwP0g
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1541424617/?fbclid=IwAR2w4prmJChlV1TwJ6AoAisyOx42OnnsVVIei8Z03F08vhtBvsn2b0KwP0g
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1541424617/?fbclid=IwAR2w4prmJChlV1TwJ6AoAisyOx42OnnsVVIei8Z03F08vhtBvsn2b0KwP0g
https://www.youtube.com/watch?v=lNqw9_5trGs&t=784s
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1542206036
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514660742349727&id=10

0014174169806 

https://www.youtube.com/watch?v=iV_PwH7l7Ow&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=c0EMz-xMkk4&feature=share 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1543849891/?fbclid=IwAR3gvMQW8Hy

LK8Tb6Hlrhl4jHpoU1CsxMRZNUSf8wUMKG1Fp87SLettpYnU 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1543849891/?fbclid=IwAR03uESi9Nrwk

uBy58c7BTTeTn0vcnBG-TZBjWMcq2xqtTWcrHIhuti5vr0 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1544430906/?fbclid=IwAR0qW83xDKR

PirBKATALE1J7i7jVe_vmEZm9Vmffbine5niXbgbufdgcXjw 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/ya-maju-pravo-

1539943417/?fbclid=IwAR2uvKxHtw9dI7uwszK2HzB2NyIZ6a_Wd5Y6hzBkRfS4nhmV

XcrGaKmQ0cU 

https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1077781232393555?__tn__=-R 

https://www.youtube.com/watch?v=wMIZFhRgFWA&feature=share 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=319521&tp=page 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=323467&tp=page 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=324739&tp=page 

http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=327541&tp=page 

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=317948&tp=0 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=317958&tp=page 

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

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

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=319326&tp=page 

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=322997&tp=0 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=322833&tp=page 

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

http://semenivka-rada.cg.gov.ua/index.php?id=325190&tp=0 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=325398&tp=page 

http://semrayrada.cg.gov.ua/index.php?id=5026&tp=2&pg=# 

http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=326518&tp=page 

http://semrayrada.cg.gov.ua/index.php?id=326560&tp=0 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/10/blog-post_16.html 

http://snovmr.gov.ua/u-seli-petrivka-snovskogo-rajonu-pratsyuvala-gromadska-

pryjmalnya-za-uchastyu-derzhavnogo-notariusa/ 

http://promingazeta.blogspot.com/ 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=322234&tp=page 

http://snovmr.gov.ua/poryadok-vydalennya-derev-u-naselenyh-punktah/ 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/11/16.html#more 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/12/blog-post_4.html 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/12/blog-post_10.html 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514660742349727&id=100014174169806
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514660742349727&id=100014174169806
https://www.youtube.com/watch?v=iV_PwH7l7Ow&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=c0EMz-xMkk4&feature=share
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1543849891/?fbclid=IwAR3gvMQW8HyLK8Tb6Hlrhl4jHpoU1CsxMRZNUSf8wUMKG1Fp87SLettpYnU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1543849891/?fbclid=IwAR3gvMQW8HyLK8Tb6Hlrhl4jHpoU1CsxMRZNUSf8wUMKG1Fp87SLettpYnU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1543849891/?fbclid=IwAR03uESi9NrwkuBy58c7BTTeTn0vcnBG-TZBjWMcq2xqtTWcrHIhuti5vr0
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1543849891/?fbclid=IwAR03uESi9NrwkuBy58c7BTTeTn0vcnBG-TZBjWMcq2xqtTWcrHIhuti5vr0
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1544430906/?fbclid=IwAR0qW83xDKRPirBKATALE1J7i7jVe_vmEZm9Vmffbine5niXbgbufdgcXjw
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1544430906/?fbclid=IwAR0qW83xDKRPirBKATALE1J7i7jVe_vmEZm9Vmffbine5niXbgbufdgcXjw
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/ya-maju-pravo-1539943417/?fbclid=IwAR2uvKxHtw9dI7uwszK2HzB2NyIZ6a_Wd5Y6hzBkRfS4nhmVXcrGaKmQ0cU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/ya-maju-pravo-1539943417/?fbclid=IwAR2uvKxHtw9dI7uwszK2HzB2NyIZ6a_Wd5Y6hzBkRfS4nhmVXcrGaKmQ0cU
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/ya-maju-pravo-1539943417/?fbclid=IwAR2uvKxHtw9dI7uwszK2HzB2NyIZ6a_Wd5Y6hzBkRfS4nhmVXcrGaKmQ0cU
https://www.facebook.com/koropselrada/posts/1077781232393555?__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=wMIZFhRgFWA&feature=share
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=319521&tp=page
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=323467&tp=page
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=324739&tp=page
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=327541&tp=page
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=326518&tp=page
http://promingazeta.blogspot.com/2018/10/blog-post_16.html
http://snovmr.gov.ua/u-seli-petrivka-snovskogo-rajonu-pratsyuvala-gromadska-pryjmalnya-za-uchastyu-derzhavnogo-notariusa/
http://snovmr.gov.ua/u-seli-petrivka-snovskogo-rajonu-pratsyuvala-gromadska-pryjmalnya-za-uchastyu-derzhavnogo-notariusa/
http://promingazeta.blogspot.com/
http://promingazeta.blogspot.com/2018/11/16.html#more
http://promingazeta.blogspot.com/2018/12/blog-post_4.html
http://promingazeta.blogspot.com/2018/12/blog-post_10.html
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http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=326176&tp=page 

http://snovmr.gov.ua/snovsk-doluchayetsya-do-provedennya-vseukrayinskogo-tyzhnya-

prav/ 

http://promingazeta.blogspot.com/2018/12/blog-post_62.html 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=327658&tp=page 

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

pravo-3/ 

http://sosnitsa-rada.gov.ua/v-ukrayini-trivaye-pravoprosvitnitska-kampaniya-prava-

zahisnikiv/  

https://sosnitsa-rada.gov.ua/poryadok-vidalennya-derev-u-naselenih-punktah/ 

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

pravo-3/ 

https://sosnitsa-rada.gov.ua/nasillya-vzhe-ne-ye-domashnoyu-spravoyu/ 
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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. 
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 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 2967730,00 грн., 

було придбано матеріалів на суму 7465,00 грн.  

 

Завдання 3.2. Моніторинг діяльності центрів БПД 

  

З метою проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової 

допомоги силами центрального офісу МЦ 12 листопада 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 «Корюківське бюро 

правової допомоги». 

Метою проведення моніторингу діяльності відділу «Корюківське 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 2018 році. 
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[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 жовтня по 31 грудня 2018 року (IV квартал) Менським МЦ 

та відділами бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 856 звернень клієнтів, 729 особам було надано 

правову консультацію, 127 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 
173 151 22 

2 Відділ «Коропське бюро 

правової допомоги» 
97 78 19 

3 Відділ «Корюківське бюро 

правової допомоги» 123 99 24 

4 Відділ «Новгород-Сіверське 

бюро правової допомоги» 
139 125 14 

5 Відділ «Семенівське бюро 

правової допомоги» 
98 94 4 

6 Відділ «Сновське бюро 

правової допомоги» 

120 90 30 

7 Відділ «Сосницьке бюро 

правової допомоги» 

106 92 14 

 Разом по МЦ 856 729 127 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 131 

рішень про надання БВПД та надано 61 доручень адвокатам, та 70 наказів штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

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

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

сімейного 179 (_20,9_%), іншого цивільного 173 (_20,2_%) права, житлового 136 

(_15,9_%), спадкового 109 (_12,7_%), земельного 65 (_7,6_%), соціального 

забезпечення 58 (_6,8_%), трудового 38 (_4,4_%), з інших питань 32 (_3,7_%), 

адміністративного 23 (_2,7_%), з питань виконання судових рішень 23 (_2,7_%), 

договірного 18 (_2,1_%), з медичних питань 1 (_0,1_%), та з не правових питань 1 

(_0,1_%).  

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів у IV кварталі 2018 

року за категорією питань. 
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Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 179 

2 інше цивільне 173 

3 житлове 136 

4 спадкове 109 

5 земельне 65 

6 соціальне забезпечення 58 

7 трудове 38 

8 інше 32 

9 адміністративне 23 

10 виконання судових рішень 23 

11 договірне 18 

12 медичне 1 

13 неправове питання 1 

Разом 856 

Діаграма 3. Кругова діаграма по розподілу за статтю 
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медичне
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Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського місцевого центру за статтю. 

№ 

з/п 
Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 363 

2 Чоловіки 224 

Разом  587 

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 106 

3 від 35 до 60 років включно 318 

4 понад 60 158 

Разом  587 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у IV кварталі 2018 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 99 

(_76_%), інвалідам 13 (_10_%), ветеранам війни 11 (_8_%), внутрішньо-

переміщеним особам 6 (_5_%), дітям, які не належать до окремих категорій 1 

(_1_%). постраждалим від домашнього насильства 1 (_1_%). 

62%

38%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги  за статтю

Жінки

Чоловіки

1%

18%54%

27%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної допомоги за віком

до 18 років

від 18 до 35 років включно

від 35 до 60 років включно

понад  60
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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 

99 

2 інваліди 13 

3 ветерани війни 11 

4 внутрішньо переміщені особи 6 

5 
діти, які не належать до окремих 

категорій 1 

6 постраждалі від домашнього насильства 1 

Разом  131 

Крім цього, Менським МЦ та відділами бюро правової допомоги, що є 

відокремленими структурними підрозділами у IV кварталі 2018 року було: 

 здійснено 22 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 28 

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 111 осіб, в тому числі 49 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 62 особи до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

75%

10%

8%

5%

1%1%

Розподіл клієнтів Менського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД
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категорій
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 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 131 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 152 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 81 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 9 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського 

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу 

Кількість 

проведени

х право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаці

йних 

матеріалів

, 

розміщени

х у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
22/49 28/62 11 152 9 81 

2 Відділ 

«Коропське 

БПД» 

4/8 2/1 0 45 1 24 

3 Відділ 

«Корюківське 

БПД» 
2/3 2/2 1 8 0 4 

4 Відділ 

«Новгород-

Сіверське БПД» 
3/13 2/5 0 29 2 15 

5 Відділ 

«Семенівське 

БПД» 

3/5 2/9 5 14 0 13 

6 Відділ 

«Сновське 

БПД» 

2/6 1/7 0 24 6 12 

7 Відділ 

«Сосницьке 

БПД» 

5/5 4/4 0 15 0 3 

 


