ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Менським місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
квартального плану діяльності
у IІ 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:
У зв’язку із веденням карантину працівниками Менського місцевого центру з
надання БВПД та підпорядкованих відділів бюро правової допомоги протягом 2
кварталу 2020 року не проводилися правопросвітницькі заходи, а також не
забезпечувалася робота мобільних та дистанційних пунктів доступу громадян до
безоплатної правової допомоги.
Виконання даних заходів заплановано на 3 квартал 2020 року.
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Висвітлення ЗМІ (сканкопії)
(веб-сайти)
http://mena-rada.gov.ua/news/2126-zvlnennya-pd-chas-karantinu-yak-pracvnikamzahistiti-svoyi-prava.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=384200&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2134-onlayn-konkurs-dityachih-malyunkv-krayina-moyihprav.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=385846&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2155-psihologchne-ta-ekonomchne-nasilstvo-yak-dovestifakt.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=387726&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2163-almenti-na-utrimannya-batkv-pro-scho-trebaznati.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=389451&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2171-proekt-programa-vdnovlennya-dlya-nepovnoltnh-yakye-pdozryuvanimi-u-vchinenn-zlochinu-startuvav-na-cherngvschin.html
http://mena-rada.gov.ua/news/2175-prava-ditini-v-ukrayin.html
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=389619&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2200-vdpochinok-za-kordonom-2020-scho-varto-znati.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=392569&tp=page
https://www.youtube.com/watch?v=Fr_UnHvCuA&feature=share&fbclid=IwAR0jri3xuHT_19GnQaRzd9JyjplSeX2wBEQ4biOdbCpIgWR4EueaIXXFzo
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1587975620/?fbclid=IwAR2PRbijquAwv
MPHvrlpaqz_0WLtYTzJc-abCIvSqZc5Ons9znjiNEL6uvY
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1587975620/?fbclid=IwAR2PRbijquAwv
MPHvrlpaqz_0WLtYTzJc-abCIvSqZc5Ons9znjiNEL6uvY
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1587976202/
https://www.youtube.com/watch?v=f5pMW2wih8Q&feature=share&fbclid=IwAR0LpM
HhnX5-SXMQTVn1AH4FGwOIG4HdaNbwIILrLLW0nlto2YHC2Glrzm4
https://www.youtube.com/watch?v=nvJ5c7eDPOs&feature=share&fbclid=IwAR14gPnAF
RaWdHWWcxFRTAF_bGo3I3CqibbgAs6owvmDgr8yXl1QpYBZGLw
https://www.youtube.com/watch?v=nvJ5c7eDPOs&feature=share&fbclid=IwAR14gPnAF
RaWdHWWcxFRTAF_bGo3I3CqibbgAs6owvmDgr8yXl1QpYBZGLw
https://www.youtube.com/watch?v=nvJ5c7eDPOs&feature=share&fbclid=IwAR14gPnAF
RaWdHWWcxFRTAF_bGo3I3CqibbgAs6owvmDgr8yXl1QpYBZGLw
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1589445555/?fbclid=IwAR2E9fNsMBUt
DEd23a9-1iSAieU8TPqlvqMyXfIZLBqfYWatSFuX-snt_wk
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1589445555/?fbclid=IwAR2E9fNsMBUt
DEd23a9-1iSAieU8TPqlvqMyXfIZLBqfYWatSFuX-snt_wk
https://koropskagromada.gov.ua/news/1589545747/?fbclid=IwAR2qg9TKG3DEj1RqP4KiuDnECA-
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MdRjoNkS-niM0JSG9Vti7N_Nqrr2noAs
https://www.youtube.com/watch?v=qm7SALH0rKI&feature=share&fbclid=IwAR1tZTnn
XM_D_HpCj7LpqEYhdibz2FodtxhpjHbcxmuEpxnZdh_Si9KAmvg
https://www.youtube.com/watch?v=8UJOCOymYnc&feature=share&fbclid=IwAR33Ai8
3OB6oSNa3AcTiwViU9LSEBcqwpf6blNj82xlmXD59ZtR8Q4DvCd4
https://www.youtube.com/watch?v=tKO9h_J96kg&feature=share&fbclid=IwAR2Bbkvls0
T29vko7nazLlr4S_lM7MBle9E8T5D8l8B9gE_IZLWT2jp-Hng
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1586773253/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=384241&tp=page
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1589460063/
http://semrayrada.cg.gov.ua/#
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=387748&tp=page
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=389600&tp=page
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1590988187/
http://semrayrada.cg.gov.ua/
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1591704851/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=390787&tp=page
http://semrayrada.cg.gov.ua/#
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=385176&tp=page
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=385191&tp=0
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=385185&tp=page
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?tp=main
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=387958&tp=page
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=387955&tp=page
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=387922&tp=0
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=389640&tp=page
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=389685&tp=page
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=389692&tp=page
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=389670&tp=0
https://sosnitsa-rada.gov.ua/zvilnennya-pid-chas-karantinu-yak-praczivnikam-zahistitisvo%d1%97-prava/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/startu%d1%94-onlajn-konkurs-dityachih-malyunkivkra%d1%97na-mo%d1%97h-prav/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=385962&tp=page
http://sosadm.cg.gov.ua/web_docs/37/2019/02/docs/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%8
5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%
D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1
%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%B4
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0
%BA%D1%82%20(1)%20(1).docx
https://sosnitsa-rada.gov.ua/prava-ditini-v-ukra%d1%97ni/
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http://sosadm.cg.gov.ua/web_docs/37/2019/02/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B
0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.do
c
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=389689&tp=page
http://snovmr.gov.ua/zvilnennya-pid-chas-karantynu-yak-pratsivnykam-zahystyty-svoyiprava/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=385099&tp=page
http://promingazeta.blogspot.com/2020/04/blog-post_27.html#more
http://snovmr.gov.ua/startuvav-onlajn-konkurs-dytyachyh-malyunkiv-krayina-moyih-prav/
http://snovmr.gov.ua/zvernennya-gromadyan-do-derzhavnyh-organiv-pid-chas-karantynu/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=387502&tp=page
http://promingazeta.blogspot.com/2020/05/blog-post_50.html
http://snovmr.gov.ua/psyhologichne-ta-ekonomichne-nasylstvo-yak-dovesty-fakt/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=388402&tp=page
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=389658&tp=page
http://promingazeta.blogspot.com/2020/06/blog-post.html#comment-form
http://snovmr.gov.ua/prava-dytyny-v-ukrayini/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=388402&tp=page
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/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyidopomogy/
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 квітня по 31 червня 2020 року (II квартал) Менським
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийнято
1103 звернення клієнтів, 1070 особам було надано правову консультацію, 33 з
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

190

187

3

2

Відділ «Коропське бюро
правової допомоги»

303

291

12

3

Відділ «Корюківське бюро
правової допомоги»

123

121

2

Відділ «Новгород-Сіверське
бюро правової допомоги»

134

129

5

5

Відділ «Семенівське бюро
правової допомоги»

120

117

3

6

Відділ «Сновське бюро правової
допомоги»

121

117

4

7

Відділ «Сосницьке бюро
правової допомоги»

112

108

4

Разом по МЦ

1103

1070

33

№ з/п

1

4

Найменування відділу МЦ

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 34
рішення про надання БВПД та надано 17 доручень адвокатам, та 17 наказів
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів). За звітний період відмов у наданні БВПД не було.
У II кварталі 2019 року клієнти зверталися частіше з наступних питань:
спадкового 286 ( 25,93 %), сімейного 264 ( 23,93 %), іншого цивільного права
155 ( 14,05 %), соціального забезпечення 80 ( 7,25%), інших питань 79( 7,16 %) ,
житлового 63 (5,71%), адміністративного 62(5,62%) , трудового 58 ( 5,26%), з питань
виконання судових рішень 30 (2,72%), земельного 26 (2,37 %).
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Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями
питань
№ з/п

Категорія питання

Кількість опрацьованих звернень

1

спадкове

286

2

сімейне

264

3

соціальне забезпечення

80

4

інше

79

5

трудове

58

6

житлове

63

7

Інше цивільне

155

8

виконання судових рішень

30

9

земельне

26

10 адміністративне
Разом

62
1103

Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського МЦ за статтю.
Стать

№ з/п

Кількість клієнтів

1

Жінки

266

2

Чоловіки

218

Разом

484
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Таблиця 4. Розподіл клієнтів Менського МЦ за віком
№ з/п

Вікова категорія

Кількість клієнтів

понад 60 років

84

від 35 до 60 років включно

144

3

від 18 до 35 років включно

256

4

до 18 років

1
2

0

Разом

484

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у IІ кварталі 2020 року найбільше
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 30 ( 88,24%),
ветеранам – 2(5,88%), особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною -1(2,94%), особам, на яких поширюється дія Закону
України « Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту»-1 (2,94%) .
осіб.
№
з/п

Таблиця 5. Кількість опрацьованих звернень клієнтів за категоріями
Категорії осіб

особи, середньомісячний дохід яких не перевищує
двох розмірів прожиткового мінімуму
особи,які мають особливі заслуги та особливі трудові
2
заслуги перед Батьківщиною
1

Кількість
опрацьованих звернень
30
1

3 ветерани війни

2

особи, на яких поширюється дія Закону України
4 « Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту»

1

Разом

34

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

правової

здійснено _0_ виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 0
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

10

•

загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних
консультаційних пунктів склала _0_ осіб, в тому числі _0_ осіб звернулися за
отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних
консультаційних пунктів та _0_ осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;

•

надано методичну допомогу _2_ 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 _49_ актів надання БВПД, що були подані адвокатами;

•

проведено _24 правопросвітницьких заходи (онлайн);

•

розміщено у ЗМІ 70 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;

•

надано 15 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

•

Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського
місцевого центру в розрізі бюро

№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

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

1

Разом по МЦ, в
тому числі:

0/0

0/0

2

24

15

70

2

Відділ
«Коропське
бюро правової
допомоги»

0/0

0/0

0

3

3

11

Відділ
«Корюківське
бюро правової
допомоги»

0/0

0/0

1

4

0

3

Відділ
«НовгородСіверське бюро
правової
допомоги»

0/0

0/0

0

3

0

12

3

4

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
(онлайн)

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронни
х сервісів
МЮ

Кількість
інформаційни
х матеріалів,
розміщених у
ЗМІ

11
5

6

7

Відділ
«Семенівське
бюро правової
допомоги»

0/0

0/0

0

3

0

Відділ
«Сновське
бюро правової
допомоги»

0/0

0/0

0

2

6

Відділ
«Сосницьке
бюро правової
допомоги»

0/0

0/0

0

4

5

12

13
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