ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Менським місцевим центром
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
квартального плану діяльності
у IІІ 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:
7 липня 2020 року проведена зустріч щодо створення Молодіжної ради
Коропської ОТГ.
13 липня 2020- проведено круглий стіл за участю ДУ»ЦентрПробації» та
Коропської РДА
13 серпня 2020 року участь у «круглому столі» на базі Коропської РДА.
25 серпня 2020 року взято участь у семінарі для осіб, які перебувать на обліку
в Сосницькій районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості.
25 серпня 2020 року участь у засіданні круглого столу на базі відділу – центру
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Семенівської міської ради
за участю представників її структурних підрозділів
28 серпня 2020 року проведена інформаційно-комунікативна зустріч з
особами, які перебувають на обліку в Новгород-Сіверській районній філії
Чернігівського обласного центру зайнятості.
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09 вересня 2020 року участь у засіданні «круглого» столу який відбувся за
участі старшого інспектора сектору пробації, головного державного інспектора
відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших
нормативно – правових актів Управління Держпраці у Чернігівській області та
директора Семенівської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості
15 вересня 2020 року прийнято участь з особами, які перебувають на обліку в
Манської районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості.
16 вересня 2020 проведено зустріч з секретарем Білошицько-Слобідської
сільської ради Корюківського району.
24 вересня 2020-відкритий урок –школа- с. Риботин Коропського району

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:
13 серпня 2020-надані методичні рекомендації керівнику відділу сліжби у
справах дітей Коропської РДА.
19 серпня 2020 року
- робоча зустріч у Березнянському навчальнореабілітаційному центрі.
19 серпня 2020- надані методичні рекомендації для керівника ДУ «Центр
Пробації».
4 вересня 2020 року проведено робочу зустріч з директором Комунальної
установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)» Сновської міської ради.
01 жовня 2020 року - робоча зустріч з начальницею Центру надання
адміністративних послуг Сосницької районної державної адміністрації.
23 жовтня 2020 року - робоча зустріч з начальником Управління соціального
захисту населення Сосницької районної державної адміністрації.
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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:
21 липня 2020 року- робоча зустріч з начальником відділу служби у справах
дітей Коропської РДА.
17 серпня 2020 року - робоча зустріч з Чайкинським сільським головою та
секретарем Чайкинської сільської ради Новгород-Сіверського району;
07 вересня 2020 року - робоча зустріч з Троїцьким сільським головою та
секретарем Троїцької сільської ради Новгород-Сіверського району;
7 вересня 2020 року з метою підвищення правової спроможності та правової
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч з головою
Сновської об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради
Сновського району Чернігівської області.
19 серпня 2020 року
- робоча зустріч з Березнянським селищною головою
Менського району.
16 вересня 2020 року - захід на базі Семенівського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
16 вересня 2020року - робоча зустріч з керівнником міграційної служби
смт.Короп.
17 вересня 2020року - онлайн-семінар на тему «Ризики нелегального
працевлаштування» на базі Корюківського районного центру зайнятості.
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18 вересня 2020 року- проведено робочу зустріч та консультуваня
громадян з начальником архівуКоропської районної ради.
24 вересня 2020 року – робоча зустріч з працівниками Чорнотицького
старостинського округу Сосницького району
25 вересня 2020 року - робоча зустріч з в.о. старости Макошинського
старостинського округу Менської міської ради

З метою підвищення правовоїсвідомості громадян проведено вуличн
іінформування:
8 липня, 13 серпня та 22 вересня 2020 року- смт.Короп.
19 серпня 2020 року – смт. Березна Менського району.
3 вересня 2020 року – м. Семенівка.
18 вересня 2020 року – смт. Сосниця Сосницького району.
23 липня, 13 серпня та 15 вересня 2020 року- м. Мена

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 :
15 липня 2020 року – відбулась робоча зустріч-нарада на базі Менської міської
ради

26 липня 2020- комунікативні заходи для осіб,що стоять на обліку у
Корпській філії обласного центру зайнятості.
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19 серпня 2020 року - робоча зустріч у відділенні районного центру
соціальних служб сім'ї дітей та молоді смт. Березна Менського району.
8 вересня 2020 року - інформаційно-роз’яснювальної роботи, в рамках
підняття рівня правової обізнаності відділ Державної реєстрації актів цивільного
стану смт. Короп.
14 вересня 2020 року -правопросвітницький урок на тему «Що таке Булінг та
як йому протистояти?».
22 вересня 2020-проведено інформування для представників Коропської ОТГ,
та проведено правопросвітницький захід, щодо запобігання та протидії боулінгу в
межах навчального закладу Сновського навчально-виховного комплексу
«Дошкільний навчальний заклад - спеціалізований загально-навчальний заклад І
ступеня.
23 вересня 2020 – робоча зустріч з працівниками відділу державного реєстру
виборців Корюківської райдержадміністрації.
24 вересня 2020 року - робоча зустріч зі спеціалістами відділу з питань освіти,
культури, молоді та спорту та збирачем інформаційного та довідкового матеріалу
Семенівської районної державної адміністрації.
28 вересня 2020 року - проведено бесіду із старшокласниками НовгородСіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського
щодо юридичної
відповідальності неповнолітніх.

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:
07 липня 2020 - консультування громадян у центр надання адміністративних
послуг Коропської РДА.
12 липня 2020 - консультування громадян у службі у справах дітей
Коропської ОТГ.
13 липня 2020 року - консультування у Коропському районному центрі
зайнятості.
19 липня 2020- пункт консультування у ДУ «Центр Пробації» смт. Короп.
21 липня 2020- пункт консультування у центрі надання адміністративних
послуг- Коропська районна державна адміністрація.
14 серпня 2020 року - мобільного консультаційного пункту в с. Покровське
Менського району та на базі Шишківської сільської ради Корюківського району;
18 серпня 2020 року – у відділі земельних відносин та агропромислового
комплексу;
17 серпня 2020 року
- мобільного консультаційного пункту в с. Чайкине
Новгород-Сіверського району та с. Риботин Коропського району;

8

20 серпня 2020 року – Миколаївська сільська рада Семенівського
району
19 серпня та 16 вересня 2020 року - дистанційного консультаційного пункту
при Березнянській селищній раді;
19 серпня 2020 року – село Рогізки Сновського району;
20 серпня 2020 року – с. Спаське Сосницького району;
21 серпня 2020 року – с. Феськівка Менського району;
25 серпня 2020 року – Сосницька районна філія Чернігівського обласного
центру зайнятості.
25 серпня 2020 року - дистанційного консультаційного пункту приміщенні
Менського районного сектору філії державної установи «Центр пробації» в
Чернігівській області;
28 серпня 2020 року проведено консультування громадян у службі у справах
дітей Коропської РДА.
02 вересня 2020 року - дистанційного консультаційного пункту у приміщенні
Новгород-Сіверського районного сектору філії державної установи
«Центр
пробації» в Чернігівській області;
03 вересня 2020 року – Сновський районний сектор філії Державної установи
«Центр пробації» в Чернігівській області
04 вересня 2020 року - Семенівському районному секторі філії Державної
установи «Центр пробації»
04 вересня 2020 року - дистанційний консультаційний пункт на базі сектору з
надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку та надання
адміністративних послуг Корюківської районної державної адміністрації
07 вересня 2020 року - мобільного консультаційного пункту в с. Троїцьке
Новгород-Сіверського району;
07 вересня 2020 року -Сосницький районний сектор філії державної установи
«Центр пробації» в Чернігівській області та дистанційний консультаційний пункт на
базі Корюківського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в
Чернігівській області;
08 вересня 2020року проведено консультування у відділі державної реєстрації
актів цивільного стану смт. Короп.
08 та 24 вересня 2020 року - скайп-консультування у межах роботи
дистанційного консультаційного пункту у
державній установі «НовгородСіверська установа виконання покарань (№31)».
10 вересня 2020- проведено консультуванняу центрі надання адміністративних
послуг- Коропська районна державна адміністрація.
11 вересня 2020 року проведено консультування у службі у справах дітей
Коропської РДА.
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14 вересня 2020 року
- мобільного консультаційного пункту в с.
Дягова, що на Менщині; 23 вересня 2020 року – Управління соціального захисту
населення Сосницької районної державної адміністрації;
16 вересня 2020 року – дистанційний консультаційний пункт на базі
Білошицько-Слобідської сільської ради Корюківського району та на базі
Корюківської райдержадміністрації;
17 вересня 2020 року – Жадівська сільська рада Семенівського району, с.Вільне
Коропського району.
18 вересня 2020 - дистанційний консультаційний пункт на базі сектору з
надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку та надання
адміністративних послуг Корюківської районної державної адміністрації ;
23 вересня 2020 року – село Стара Рудня Сновського району;
24 вересня 2020 року – с. Чорнотичі Сосницького району;
25 вересня 2020 року- мобільного консультаційного пункту в смт Макошино
Менського району та мобільний консультаційний пункт на базі управління
соціального захисту на селення Корюківської райдержадміністрації.;
29 вересня 2020 року - Сосницька районна філія Чернігівського обласного
центру зайнятості.

Висвітлення ЗМІ (сканкопії)
(веб-сайти)
http://mena-rada.gov.ua/news/2205-poryadok-vdnovlennya-vtrachenih-avtomoblnihprav.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=393329&tp=page
https://www.youtube.com/watch?v=fWSMUNh_hoE&feature=emb_share&fbclid=IwAR2
l_sbvxZ4YvwuH3BWS-Vc-EU06KTGvvWBog87enfg_E1P8DODrn4OFVhk
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1593754120/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=393294&tp=page
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pravo-na-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-dlya-osib-iz-nizkimdohodom-ta-osib-iz-invalidnistyu/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/poryadok-vidnovlennya-vtrachenih-avtomobilnih-prav/
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https://www.youtube.com/watch?v=LQZK95hERp4&feature=share&fbclid=IwA
R32jRQBEc9Evna8NOZS4N5XKXntcQaxDQ-mshXONJUKzmOh4Sj5GoOe6gE
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1594639935/
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1594722959/?fbclid=IwAR1m6r5i3bsAnq
kNsQV5cGgpiIuTinbz2vKTKQuwVyZ2BY1lZZKxiJb6cNE
http://mena-rada.gov.ua/news/2215-uvaga-fotokonkurs.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=394815&tp=page
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=394875&tp=page
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=394863&tp=page
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=394794&tp=page
http://snovmr.gov.ua/vykryvachi-koruptsiyi-kategoriya-osib-yaki-mayut-pravo-nabezoplatnu-vtorynnu-pravovu-dopomogu/
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=395017&tp=page
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=394985&tp=page
http://semadm.cg.gov.ua/web_docs/36/2020/07/img/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%
D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(10).j
pg
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=395119&tp=0
https://www.youtube.com/watch?v=EY8R2JM9xU4&feature=emb_share&fbclid=IwAR0
6dDO9fu0nqBXRYjf44JxGGztpqtD5Uh1Xf4csewWacD0gjMYMgw2oi-E
https://www.youtube.com/watch?v=VjMgKsaNUUI&feature=share&fbclid=IwAR2a4m4
m3_NFE6bdBp1Qe0zZIzH3FWlQUQHzamG7LQkjixNhr5iAIggXGh0
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyidopomogy/
https://www.youtube.com/watch?v=c5rWmVqvKA&feature=share&fbclid=IwAR2S2CWuL3pXMxmnKq8YSFJIWoPNjdIhD8p0ZVjuucU7ZJnhV0dFu02WtA
https://www.youtube.com/watch?v=AQ2u24z4SEM&feature=emb_share&fbclid=IwAR1
OI1jpCIvivIgyRzLoI95_NbUd0pN_7un3oEt2pg4uk07IjIwoEC9_DPU
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=398546&tp=page
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1597211125/
https://www.youtube.com/watch?v=CE5yx7AJtw&feature=emb_share&fbclid=IwAR2xxo0hVstV1OR632K5ckFq6Sh3X2G37
pqJiWsu1mlx5KDbHoZDMcyt1HM
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1597669604/
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=399232&tp=page
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyidopomogy/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=399646&tp=page
http://mena-rada.gov.ua/news/2249-plgoviy-kredit-na-osvtu.html
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=400466&tp=page
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http://nvrada.cg.gov.ua/#
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=400428&tp=0
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=400611&tp=page
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=400560&tp=page
https://www.youtube.com/watch?v=XlRoyFFpQ0&feature=emb_share&fbclid=IwAR2K4yXUE7khD2NzIn8i8dPhghrO6XFwR
XXMwR1BQVit9qSIBVjId_L0jU4
https://susidy.city/read/card/99874/potribna-yuridichna-konsultacii-de-i-yak-ii-otrimatibezoplatno
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=403575&tp=page
https://www.youtube.com/watch?v=CE5yx7AJtw&feature=emb_share&fbclid=IwAR2xxo0hVstV1OR632K5ckFq6Sh3X2G37
pqJiWsu1mlx5KDbHoZDMcyt1HM
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1600249416/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyidopomogy/
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=404341&tp=0
http://mena-rada.gov.ua/news/2266-otrimayte-bezoplatnu-pravovu-dopomogu-umenskomu-mscevomu-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyidopomogi.html
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=404951&tp=page
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=401763&tp=page
http://snovmr.gov.ua/u-seli-stara-rudnya-snovskogo-rajonu-pratsyuvav-mobilnyjkonsultatyvnyj-punkt/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=405347&tp=page
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=405312&tp=page
http://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=405331&tp=0
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01 липня по 30 вересня 2019 року (IІІ квартал) Менським
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
1586
звернення клієнтів, 1453 особам було надано правову консультацію, 133 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

371

357

14

Відділ «Коропське бюро
правової допомоги»

365

336

29

Відділ «Корюківське бюро
правової допомоги»

190

178

12

Відділ «Новгород-Сіверське
бюро правової допомоги»

166

139

27

5

Відділ «Семенівське бюро
правової допомоги»

168

161

7

6

Відділ «Сновське бюро правової
допомоги»

184

153

31

7

Відділ «Сосницьке бюро
правової допомоги»

142

129

13

Разом по МЦ

1586

1453

133

№ з/п

1
2

3

4

Найменування відділу МЦ

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 129
рішень про надання БВПД та надано 58 доручень адвокатам, та 71
наказ
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення
процесуальних документів). За звітний період не було відмов у наданні БВПД.
У IІІ кварталі 2019 року клієнти зверталися частіше з наступних питань:
спадкового 360 ( 22,7 %), сімейного 318 ( 20,1 %), іншого цивільного права 229 (
14,5 %), житлового 139 (8,8 %) , земельного 114 (7,2 %), інших питань 113 ( 7,1
%), соціального забезпечення 111 ( 6,9%), адміністративного 99
( 6,2%), з питань виконання судових рішень 54 (3,4 %) , трудового 49 ( 3,1%).
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Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями
питань
№ з/п

Категорія питання

Кількість опрацьованих звернень

1

сімейне

318

2

інше

113

3

соціальне забезпечення

111

4

спадкове

360

5

трудове

49

6

житлове

139

7

Інше цивільне

229

8

виконання судових рішень

54

9

земельне

114

10 адміністративне
Разом

99
1586

Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського МЦ за статтю.
Стать

№ з/п

Кількість клієнтів

1

Жінки

406

2

Чоловіки

248

Разом

654
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Таблиця 4. Розподіл клієнтів Менського МЦ за віком
№ з/п

Вікова категорія

Кількість клієнтів

1

від 35 до 60 років включно

283

понад 60 років

197

3

від 18 до 35 років включно

167

4

до 18 років

2

7

654
Разом
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у IІІ кварталі 2019 року найбільше
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) - 102 ( 79,1%), особам з
інвалідністю - 12( 9,2 %), ветеранам – 6(4,6%), дітям – 5 (3,9 %), особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною - 1 ( 0,8 %), внутрішньо переміщеним
особам – 1 ( 0,8 %), особам,на яких поширюється дія Закону України « Про
біженців таосіб, які потребують додаткового захисту»-1(0,8%), особам, засудженим
до покарання у вигляді позбавлення волі-1(0,8 %).

осіб.
№
з/п
1

Таблиця 5. Кількість опрацьованих звернень клієнтів за категоріями
Категорії осіб
особи, середньомісячний дохід яких не перевищує
двох розмірів прожиткового мінімуму

Кількість
опрацьованих звернень
102

2 особи з інвалідністю

12

3 внутрішньо переміщені особи

1

особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною
особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення
5
волі
особи,на яких поширюється дія Закону України
6 « Про біженців таосіб, які потребують додаткового
захисту»
4

1
4

1

7 ветерани війни

6

8 діти

5

Разом

129
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Крім цього, Менським МЦ з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, у II кварталі 2020 року було:
•

здійснено _24_ виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 17
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 _175_ осіб, в тому числі _107_ осіб
звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних
консультаційних пунктів та _68_ осіб до дистанційних пунктів доступу до
БПД;

•

надано методичну допомогу _12_ 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 _20_ актів надання БВПД, що були подані адвокатами;

•

проведено _89 правопросвітницьких заходів (онлайн);

•

розміщено у ЗМІ 65 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;

•

надано 21 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

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

№
Найменуванн
з/ я МЦ та Бюро
п

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

Кількіст
ь ОМС
та
установ провайде
рів БПД,
яким
надано
методич
ну
допомогу

Кількість
проведених
правопросвітницьк
их заходів

24/107

17/68

12

89

21

65

Кількість
здійснени
х виїздів
мобільни
х
пунктів/о
сіб, що
отримали
правову
допомогу

Кількість
клієнтів,
яким
надано
доступ до
електронн
их сервісів
МЮ

Кількість
інформаційн
их
матеріалів,
розміщених
у ЗМІ

1

Разом по МЦ,
в тому числі:

2

Відділ
«Коропське
бюро
правової
допомоги»

5/40

4/30

1

30

3

14

Відділ
«Корюківське
бюро
правової

4/6

3/6

1

14

6

4

3

16

допомоги»

4

5

6

7

Відділ
«НовгородСіверське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Семенівське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Сновське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Сосницьке
бюро
правової
допомоги»

2/6

2/5

2

4

0

3/8

1/4

2

14

0

12

2/9

1/2

2

4

6

10

4/14

3/10

1

5

3

4
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