ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Менським місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
квартального плану діяльності
у I кварталі 2020 року
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ЗМІСТ:

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад.
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи
БПД.
[1.3.] Децентралізація системи БПД.
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших
новітніх інформаційних технологій.
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами:
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад.
Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей
територіальних громад Менським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги (далі — Менський МЦ) та відділами бюро правової
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було забезпечено
шляхом проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, семінарів
та круглих столів у закладах освіти, районних центрах зайнятості, управліннях праці
та соціального захисту населення та в інших органах місцевого самоврядування,
забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), визначення правових потреб
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення.
Так, з метою поширення інформації про роботу Менського місцевого центру
та кращого доступу жителів району до правової допомоги:
Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та
спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту
основних реформ, що проводяться Урядом України:
16 січня 2020 року проведено вуличне інформування жителів с. Пекарів
Сосницького району.
09 січня 2020 року проведено робочу зустріч з представниками Дитячої
бібліотеки Сновської Центральної бібліотечної системи Сновської об’єднаної
територіальної громади.
09 січня 2020 року проведено робочу зустріч з начальником управління
соціального захисту населення Семенівської районної державної адміністрації та
колективом управління
16 січня 2020 року проведено робочу зустріч з директоркою Менської публічної
бібліотеки
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16 січня 2020 року проведено інформаційну зустріч з працівниками НовгородСіверського районного Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.
17 січня 2020 року проведено інформаційно-комунікативну зустріч з особами,
які перебувають на обліку в Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського
обласного центру зайнятості.
22 січня 2020 року проведено робочу із заступником управління соціального
захисту населення Менської РДА Валентиною Роговою
Цього ж дня у м. Мена взято участь у заходах з нагоди відзначення Дня
Соборності України.
23 січня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками служби у справах
дітей Новгород-Сіверської міської ради.
03 лютого 2020 року - робоча зустріч з головним спеціалістом з питань
мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань
цивільного захисту, оборонної роботи Корюківської райдержадміністрації
04 лютого 2020 року проведено вуличне інформування жителів смт.
СосницяСосницького району
11 лютого 2020 року проведено тематичну зустріч з соціальними працівниками
Семенівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
13 лютого 2020 року проведено вуличне інформування жителів с.
ЧорнотичіСосницького району
18 лютого 2020 року-тематична зустріч з в.о голови Коропської районної
державної адміністрації та з головою Коропської ОТГ
19 лютого 2020 року проведено робочу зустріч із слідчими НовгородСіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.
20 лютого 2020 року проведено вуличне інформування жителів с.
ЗагребелляСосницького району.
25 лютого 2020 року
здійснено інформування населення щодо права на
безоплатну правову допомогу під час сходів громадян в с. Кам’янська Слобода
Новгород-Сіверського району.
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27 лютого 2020 року проведено вуличне інформування жителів с.
КиріївкаСосницького району.
11 березня 2020 року проведено вуличне інформування жителів смт.
СосницяСосницького району
5 березня 2020 року прийнято участь у зібранні жіночого активу району на
передодні святкування Міжнародного жіночого дня
6 березня 2020 року проведено зустріч начальника бюро правової допомоги з
начальником сектору пробації та спеціалістом Семенівського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб
похилого віку з обмеженими фізичними можливостями:
12 березня 2020 року – здійснено прийом та консультування громадян базі
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с.
Стольне Менського району
27 лютого 2020 року забезпечено доступ до безоплатної первинної правової
допомоги мешканці с. КиріївкаСосницького району.
03 березня 2020 року надано адресну безоплатну правову допомогу жителю
міста Семенівка,
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:
03 січня 2020 року проведено зустріч з особами, що перебувають на обліку
районного сектору пробації на якій обговорили проблему торгівлі людьми.
09 січня 2020 року проведеноробочу зустріч з трудовим колективом
«Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)» Сосницької селищної ради.
16 січня 2020 року проведеноробочу зустріч з трудовим колективом
Пекарівської сільської ради.
21 січня 2020 року проведено масову робочу зустрічз представниками
Коропської селищної ради та Коропської районної адміністрації за круглим столом у
Коропській ОТГ на тему-«Захист прав дітей».
22 січня 2020 року проведено робочу зустріч з начальником комунальної
установи Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» Лесею
Пелюх.
21 січня 2020 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом «Вісті
Сосниччини».
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24 січня 2020 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом
«Час».
24 січня 2020 року проведено робочу зустріч з редактором газети «Сіверський
край» Ганною Халіман.
28 січня 2020 року проведено робочу зустріч з представниками установ
Менської об’єднаної територіальної громади на відкритті Менської публічної
бібліотеки.
28 січня 2020 року проведено робочу зустріч з начальником відділу
соціального захисту населення та охорони здоров’я Менської ОТГ Мариною
Москальчук
28 січня 2020 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом відділу
державної реєстрації та надання адміністративних послух Семенівської районної
державної адміністрації.
04 лютого 2020 року-проведено робочу зустріч з начальником Коропського
відділу державної реєстрації актів цивільного стану Вікторією Отрош.
12 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з директором Комунальної
установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)» Сновської міської ради Світланою Хоменко.
13 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з начальником відділу
соціально-виховної та психологічної роботи державної установи «НовгородСіверська установа виконання покарань (№31)» Сергієм Субетто.
13 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом
Чорнотицького старостинського округу
19 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з членами Семенівського
районного відділення Спілки ветеранів Афганістану на чолі з головою організації
20 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом
Загребельського старостинського округу
27 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом
Киріївськогостаростинського округу.
05 березня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками служби у
справах дітей Сосницької районної державної адміністрації.
06 березня 2020 року участь у «круглому столі» з багатодітними жінками
району на базі Корюківської районної державної адміністрації.
11 березня 2020 року прийнято участь у засіданні круглого столу на тему
«Жінки знайте свої права».
13 березня 2020 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом
«Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»
Сосницької селищної ради.
З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні
безоплатної правової допомоги, підвищення правової спроможності та правової
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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:
15 січня 2020 року проведено робочу зустріч з головою Семенівського
районного відділення Спілки ветеранів Афганістану
17 січня 2020 року проведено робочу зустріч з завідувачем Семенівського
відділення комунального підприємства Н.-Сіверського міжміського бюро технічної
інвентаризації.
22 січня 2020 року проведено робочу зустріч з в.о. старости села Величківка
Менського району Тетяною Яковенко.
22 січня 2020 року проведено робочу зустріч з директором Товариства з
обмеженою відповідальністю Промінь медія, редактором районної газети «Промінь»
в м. Сновськ Оленою Компонець
28 січня 2020 року проведено робочу зустріч з старостою села Карильське
Коропського району Наталією Хоменко.
30 січня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками Коропського
районного сектору управління державної міграційної служби України в
Чернігівській області.
05 лютого 2020 року прийнято участь у робочій зустрічі з працівниками
Семенівського районного сектору державної міграційної служби України.
07 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками сектору
пробації та Семенівського відділення поліції
19 лютого 2020 року проведено робочу зустріч із головою Березнянської
селищної ради Ольгою Романченко
20 лютого 2020 року-проведено робочу зустріч з старостою с.Краснопілля
Василем Павлюком.
27 лютого 2020 року- проведено робочу з старостою села Сохачі Михайлом
Гладишем.
28 лютого 2020 року - участь у засіданні сесії Менської районної ради.
03 березня 2020 року проведено робочу зустріч з Новгород-Сіверським
міським головою Олегом Бондаренко
04 березня 2020 року - участь у обговоренні питань для осіб з інвалідністю при
Менськиій міській раді.
06 березня 2020 року – с. Киселівка Менського району,
12 березня 2020 року – смт. Сосниця, участь у засіданні сесії районної ради.
03 березня 2020 року-робоча зустріч із старостою с.Вільне Ларисою
Москальовою.
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16 березня 2020 року-робоча зустріч з директором Комунального
Підприємства "Радіоорганізаці" "Коропське Районне Радіомовленяя-Короп
ФМ"Оксаною Омелечко.
10 березня 2020 року-Робоча зустріч з головою Коропського відділення
«Червоного Хреста»Таїсією Онопко.
Завдання
1.3
Проведення
інформаційно-роз’яснювальних
та
комунікативних заходів:
З метою налагодження співпраці та проведення інформаційнороз’яснювальної роботи, в рамках підняття рівня правової обізнаності :
14 січня 2020 року - м. Мена, правопросвітній захід із засудженими, до яких
застосовано пробацію на тему: «Відповідальність батьків перед дітьми».
21 січня 2020 року-круглий стіл за участю представників Коропської селищної
ради,організатор служба у справах дітей Коропської ОТГ на тему – «Захист прав
дітей».
22 січня 2020 року на базі Комунального закладу позашкільної освіти «Центр
дитячої та юнацької творчості» проведено лекцію – бесіду на тему «Соборність
України»
23 січня 2020 року -смт. Короп, правопросвітній захід із засудженими, до
яких застосовано пробацію на тему: «Відповідальність батьків перед дітьми».
23 січня 2020 року прийнято участь у семінарі на тему «Легалізація зайнятості.
Плюси і мінуси.» на базі Корюківського районного центру зайнятості, м. Корюківка.
28 січня 2020 року-відкритий урок у Карильській загальноосвітній школі на
тему-«Насильство серед дітей».
29 січня 2020 року для учнів 3-А класу Сновської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Сновської міської ради Сновського районну Чернігівської області
проведено урок права на тему «Пізнаємо права та обов’язки разом».
30 січня 2020 року проведено інформаційний захід для студентів
Сосницького професійного аграрного ліцею.
30 січня 2020 року проведено
правопросвітню зустріч з працівниками
управління Державної казначейської служби України у Новгород-Сіверському
районі на тему: «Як виправити помилки у правовстановлюючих та особистих
документах».
31 січня 2020 року – м. Мена, «Правовий кінозал» для старшокласників
Менських закладів освіти.
05 лютого 2020 року
проведено інформаційну зустріч з медичними
працівниками комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська
центральна районна лікарня ім. І.В.Буяльського» щодо правових аспектів реалізації
права на безоплатну правову допомогу.
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07 лютого 2020 року проведено лекцію для учнів НовгородСіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського на тему: «Як захиститися від
кібербулінгу».
07 лютого 2020 року – м. Мена урок правових знань для восьмикласників
районної гімназії.
10 лютого 2020 року на семінарі з особами, які перебувають на обліку в
Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості
висвітлено правові аспекти регулювання сімейних правовідносин.
13 лютого 2020 року-семінар у Коропському районному центрі зайнятості.
17 лютого 2020 року- семінар для осіб, які перебувають на обліку в Сновській
районній філії Чернігівського обласного Центру зайнятості
18 лютого 2020 року – м. Мена право просвітній захід із засудженими до
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
21 лютого 2020 року-семінар у Коропському районному центрі зайнятості
21 лютого 2020 року прийнято участь у робочій зустрічі з працівниками
Семенівської районної центральної бібліотеки
25 лютого 2020 року проведено виховну годину для учнів Семенівського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №3
26 лютого 2020 року для відвідувачів Поліклінічного відділення Сновської
центральної районної лікарні проведено інформаційний правопросвітницький захід.
26 лютого 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками
Сосницькоїрайонної спілки споживчих товариств.
28 лютого 2020 року – м. Мена семінар для осіб, що перебуваються на обліку в
Менській філії районного центру зайнятості.
28 лютого 2020 року - участь у засіданні сесії Менської районної ради.
28 лютого 2020 року організовано «правовий кінозал» для учнів Перелюбської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, під час якого учні школи мали можливість
переглянути фільм про виникнення та становлення прав людини, с. Перелюб,
Корюківського району
03 березня 2020 року – проведено урок на тему: «Адмінастративні
правопорушення неповнолітніх» для учнів 9-го класу Менської гімназії.
04 березня 2020 року – с. Семенівка Менського району, робоча зустріч з
педагогічним колективом із колективом Семенівської ЗОШ
06 березня 2020 року – с. Киселівка Менського району, прийнято участь у
зборах села.
12 березня 2020 року – смт. Сосниця, участь у засіданні сесії районної ради.
13 березня 2020 року прийнято участь у семінарському занятті на базі
Семенівської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості
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З метою підвищення правової свідомості громадян та в межах
реалізації проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» і
загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено
вуличні інформування:
16 січня 2020 року – м. Мена
16 січня 2020 року - с. Пекарів Сосницького району
22 січня 2020 року – с. Величківка Менського району
28 січня 2020 року – с. Карильське Коропського району
23 січня 2020 року – смт.Короп
03 лютого та 04 березня 2020 року – в м. Новгород-Сіверський
03 лютого 2020 року-смт.Короп.
03 лютого 2020 року – м. Сновськ Чернігівської області
03 лютого 2020 року - м. Семенівка, м. Корюківка
04 лютого 2020 року - смт. Сосниця Сосницького району
04 лютого 2020 року – м. Мена
13 лютого 2020 року - с. Чорнотичі Сосницького району
19 лютого 2020 року – смт. Березна Менського району
20 лютого 2020 року-с.Краснопілля Коропського району.
20 лютого 2020 року - с. Загребелля Сосницького району
27 лютого 2020 року – с.Сохачі Коропського району
27 лютого 2020 року - с. КиріївкаСосницького району
28 лютого 2020 року - с. Перелюб Корюківський район.
03 березня 2020 року-с.Вільне Коропського району.
03 березня 2020 року – м. Сновськ Чернігівської області
04 березня 2020 року – с. Семенівка Менського району
04 березня 2020 року - м. Семенівка
06 березня 2020 року – с. Киселівка Менського району
10 березня 2020 року-смт.Короп.
11 березня 2020 року - смт. СосницяСосницького району
Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення
роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та
Забезпечено роботу консультаційних пунктів, а саме:
02.01.2020 року, 05.02.2020 року, 05.03.2020 року – Сновський районний сектор
філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області.
03 січня, 07 лютого та 06 березня 2020 року - забезпечено консультування у
Семенівському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації»
03 січня, 07 лютого та 06 березня 2020 року -Семенівський районний сектор
філії Державної установи «Центр пробації»
09 січня 2020 року, 13 та 20 лютого 2020 року - у Новгород-Сіверській
установі виконання покарань (№31) ;
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09 січня 2020 року, 05 лютого 2020 року - у приміщенні НовгородСіверського районного сектору філії державної установи «Центр пробації» в
Чернігівській області;
09 січня 2020 року - управління соціального захисту населення Семенівської
районної державної адміністрації
10 січня 2020 року - Сосницька центральна районна бібліотека
13 січня 2020 року - Сосницький районний сектор філії державної установи
«Центр пробації» у Чернігівській області
14, 21,28 січня 2020 року – Менський районний сектор філії Державної
установи «Центр пробації» в Чернігівській області.
14 січня 2020 року – Менський районний суд.
15 січня 2020 року – Сновський районний відділ державної виконавчої служби
північно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
(м.Суми).
15 січня, 19 лютого 2020 року - Семенівське районне відділення Спілки
ветеранів Афганістан
16 січня 2020 року – с. Пекарів Сосницького району.
17 січня 2020 року - Семенівське відділення комунального підприємства Н.Сіверського міжміського бюро технічної інвентаризації
21 січня 2020 року - Сосницький районний сектор Управління ДМС у
Чернігівській області
22 січня 2020 року - с. Величківка Менського району.
23 січня 2020 року - Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Новгород-Сіверської міської ради;
23 січня 2020 року - Корюківський районний центр зайнятості, м. Корюківка.
28 січня 2020 року - відділ державної реєстрації та надання адміністративних
послуг Семенівської районної державної адміністрації
28 січня 2020 року - Сосницький районний центр зайнятості
03 лютого 2020 року-смт.Короп.
03 лютого 2020 року - Сосницький районний сектор філії державної установи
«Центр пробації» у Чернігівській області.
05 лютого 2020 року - Киселівський старостинський округ Менського району
05 лютого 2020 року - Семенівський районний сектор міграційної служби.
05 лютого 2020 року - Корюківська районна державна адміністрація, м.
Корюківка.
10 лютого 2020 року - Новгород-Сіверська районна філія Чернігівського
обласного центру зайнятості.
12 лютого 2020 року - сектор з надання адміністративних послуг відділу
економічного розвитку та надання адміністративних послуг Корюківської районної
державної адміністрації, м. Корюківка.
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13 лютого 2020 року- с.Чорнотичі Сосницького району.
18 лютого 2020 року- с.Райгородок,Коропського району.
18 лютого 2020 року - Сосницький районний відділ державної реєстрації актів
цивільного стану
18 лютого 2020 року - служба у справах дітей Корюківської районної державної
адміністрації, м. Корюківка.
20 лютого 2020 року - Корюківський районний центр зайнятості, м. Корюківка
20 лютого 2020 року-с.Краснопілля Коропського району.
20 лютого 2020 року – с. Загребелля Сосницького району.
21 лютого 2020 року - Семенівська районна центральна бібліотека
21 лютого 2020 року - управління соціального захисту населення Корюківської
районної державної адміністрації
25 лютого 2020 року - Сосницький районний центр зайнятості та Менський
районний центр зайнятості
27 лютого 2020 року – с.Сохачі Коропського району.
27 лютого 2020 року – с. Киріївка Сосницького району та Сосницьке об’єднане
управління ПФУ в Чернігівській області.
28 лютого 2020 року - Перелюбська сільська рада Корюківського району, с.
Перелюб
02 березня 2020 року - Сосницький районний сектор філії державної установи
«Центр пробації» у Чернігівській області
03 березня 2020 року-с.Вільне Коропського району.
03 березня 2020 року - Корюківський районний відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції України (м. Суми), м. Корюківка
04 березня 2020 року - Семенівський старостинський округ Менської
міської ради
10 березня 2020 року-смт.Короп.
13 березня 2020 року - Семенівська районна філія Чернігівського обласного
центру зайнятості
13 березня 2020 року - Відділення стаціонарного догляду для постійного
або тимчасового проживання с.Стольне КУ
«Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)» Менської міської ради
Висвітлення ЗМІ (сканкопії)
(веб-сайти)
http://mena-rada.gov.ua/news/2038-plgi-schodo-splati-sudovogo-zboru.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=373642&tp=page
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=373764&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2042-gromadyani-yak-oplachuyut-navchannya-mayutpravo-na-podatkovu-znizhku.html
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http://mena-rada.gov.ua/news/2064-scho-varto-znati-koli-vas-turbuyutkolektori.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=375951&tp=page
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=376129&tp=page
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=377532&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2080-osoblivost-admnstrativnoyi-vdpovdalnostnepovnoltnh.html
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=379692&tp=page
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=380253&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2097-vdpovdalnst-za-porushennya-pravil-karantinu.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=380376&tp=page
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=381609&tp=page
http://ns-mrada.cg.gov.ua/
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=374736&tp=page
http://ns-mrada.cg.gov.ua/
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=377509&tp=0
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=377491&tp=page
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=381052&tp=0
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=380921&tp=0
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=380938&tp=page
https://koropskagromada.gov.ua/news/1578913252/?fbclid=IwAR1v4HrrXSBDTcQfLijRex0InDqiQefct8
nOU6tX-nIXicifvDFz7xK-gjE
https://koropskagromada.gov.ua/news/1578913341/?fbclid=IwAR0cEO6xyxolX2hTkRw-JJI_cRG0Yu11xTc9NsUU6OY3A-sCHe2y4qalaU
https://koropskagromada.gov.ua/news/1578913445/?fbclid=IwAR2gbMj3IQKDGk8_3M_gb48si9smqq0K
bymdihb52nN4pvS2-C8FhLzijSs
https://www.youtube.com/watch?v=TkCGfurnsmA&feature=share&fbclid=IwAR3KbCSp
3Lu4S8SJsxRC2ft3iRxwGQSlFzegvn7F2iC3vyQkDLivYqRqxyM
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1583927056/?fbclid=IwAR1Lgm3BNg4leX_hZ-RYwT6yPMTZPaiOQIMDff3mi9rr3OZUf4OFgwpKMM
IwAR269D3BJ3N_7prQS9wuxL2zY4rycAQgFB12WXQIKhlx3KBKXdnq1MIIkTs
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1584433605/?fbclid=IwAR17wg0RkgvGvk5LTgARFZk-rgYnyNIlthVzItJG948AGH21mxgJ8vo5dw
https://www.youtube.com/watch?v=pLARrpeBtvY&feature=emb_share&fbclid=IwAR0i
L9ZWwYmA4lemY_g_0NU1Rx97lQtdlx7ljv5csrsWeIj7VAS9en1NAUk
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=373525&tp=page
http://snovmr.gov.ua/pilgy-shhodo-splaty-sudovogo-zboru/
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http://promingazeta.blogspot.com/2020/01/blog-post_67.html
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=376239&tp=page
http://promingazeta.blogspot.com/
http://snovmr.gov.ua/shho-varto-znaty-koly-vas-turbuyut-kolektory/
http://promingazeta.blogspot.com/2020/03/4.html#more
http://snovmr.gov.ua/4-porady-yak-kupuvaty-bezpechno-v-interneti/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=381439&tp=page
http://snovmr.gov.ua/systema-bpd-pryzupynyaye-pryjom-gromadyan
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1570611042/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=361228&tp=page
http://semrayrada.cg.gov.ua/#
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1571908301/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=364201&tp=page
http://semrayrada.cg.gov.ua/#
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=370639&tp=page
http://semrayrada.cg.gov.ua/#
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1576672497/
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1576829166/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=379854&tp=page
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=379854&tp=page
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pilgi-shhodo-splati-sudovogo-zboru/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/shho-varto-znati-koli-vas-turbuyut-kolektori/
http://koradm.cg.gov.ua/index.php?strfind=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=377239&tp=0
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyidopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyidopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/2020/03/systema-bpd-pryzupynyaye-pryjomgromadyan/#more-27477
https://sosnitsa-rada.gov.ua/osoblivosti-administrativno%d1%97-vidpovidalnostinepovnolitnih/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=381784&tp=page
https://sosnitsa-rada.gov.ua/sistema-bpd-prizupinya%d1%94-prijom-gromadyan/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=381599&tp=page
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 січня по 31 березня 2020 року (I квартал) Менським
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
1770
звернень клієнтів, 1663 особам було надано правову консультацію, 107 із них
написали письмову заяву про надання БВПД.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів.
Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Відділ правової інформації та
консультацій

490

483

7

2

Відділ «Коропське бюро
правової допомоги»

317

293

24

3

Відділ «Корюківське бюро
правової допомоги»

181

168

13

Відділ «Новгород-Сіверське
бюро правової допомоги»

193

174

19

5

Відділ «Семенівське бюро
правової допомоги»

167

160

7

6

Відділ «Сновське бюро правової
допомоги»

202

184

18

7

Відділ «Сосницьке бюро
правової допомоги»

220

201

19

Разом по МЦ

1770

1663

107

№ з/п

1

4

Найменування відділу МЦ

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 111
рішень про надання БВПД та надано 51 доручення адвокатам, та 60 наказів
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів). За звітний період була 1 відмова у наданні БВПД.
У IV кварталі 2019 року клієнти зверталися частіше з наступних питань:
спадкового 456 ( 25,76 %), сімейного 330 ( 18,65 %), іншого цивільного права
272 ( 15,38 %), інших питань 159( 8,98 %) , житлового 156 (8,81%), соціального
забезпечення 102 ( 5,76%), адміністративного 83(4,68%) , земельного 80 (4,52 %),
трудового 75 ( 4,24%), з питань виконання судових рішень 57 (3,22%) .
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Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями
питань
№ з/п
Категорія питання
Кількість опрацьованих звернень
1

спадкове

456

2

сімейне

330

3

соціальне забезпечення

102

4

інше

159

5

трудове

75

6

житлове

156

7

Інше цивільне

272

8

виконання судових рішень

57

9

земельне

80

10 адміністративне

83

Разом

1770

Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського МЦ за статтю.
Стать

№ з/п

Кількість клієнтів

1

Жінки

553

2

Чоловіки
Разом

424
977

Таблиця 4. Розподіл клієнтів Менського МЦ за віком
№ з/п
Вікова категорія
Кількість клієнтів
1

понад 60 років

249

2

від 35 до 60 років включно

422

3

від 18 до 35 років включно

303

4

до 18 років
Разом

3
977
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у І кварталі 2020 року
найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам
(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 87 ( 78,38%), особам з інвалідністю - 14( 12,61 %), ветеранам – 7(6,31%), , особи,
які постраждали від домашнього насилля-2(1,8%), внутрішньо переміщеним особам1 (0,9%) .
осіб.
№
з/п

Таблиця 5. Кількість опрацьованих звернень клієнтів за категоріями
Категорії осіб

Кількість
опрацьованих звернень

особи, середньомісячний дохід яких не перевищує
двох розмірів прожиткового мінімуму

1

87

2 особи з інвалідністю

14

3 ветерани війни

7

4 особи, які постраждали від домашнього насилля

2

5 внутрішньо переміщені особи

1

Разом

111

Крім цього, Менським МЦ з надання безоплатної вторинної
допомоги, у I кварталі 2020 року було:

правової

•

здійснено _52_ виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 44
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 _505_ осіб, в тому числі _273_ осіб
звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних
консультаційних пунктів та _232_ осіб до дистанційних пунктів доступу до
БПД;

•

надано методичну допомогу _21_ органам місцевого самоврядування та
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським
рухом, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю
щодо надання безоплатної правової допомоги;

•

опрацьовано _55_ актів надання БВПД, що були подані адвокатами;

•

проведено _136 правопросвітницьких заходів;

•

розміщено у ЗМІ 70 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;

•

надано 31 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
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Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського
місцевого центру в розрізі бюро

№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/ос
іб, що
отримали
правову
допомогу

1

Разом по МЦ, в
тому числі:

52/273

44/232

21

136

31

70

2

Відділ
«Коропське
бюро правової
допомоги»

20/135

15/130

6

48

10

8

Відділ
«Корюківське
бюро правової
допомоги»

8/30

2/12

1

3

0

5

Відділ
«НовгородСіверське бюро
правової
допомоги»

2/9

2/6

1

12

2

12

Відділ
«Семенівське
бюро правової
допомоги»

6/28

5/19

4

28

0

Відділ
«Сновське
бюро правової
допомоги»

2/10

1/9

1

8

9

3

4

5

6

7

Відділ
«Сосницьке
бюро правової
допомоги»

Кількість
діючих
дистанційни
х
пунктів/осіб,
що
отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ провайдері
в БПД,
яким
надано
методичну
допомогу

Кількість
проведених
правопросвітницьки
х заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронни
х сервісів
МЮ

Кількість
інформаційни
х матеріалів,
розміщених у
ЗМІ

15

10

6
9/24

5/16

1
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