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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: 

1 січня 2021 року-проведено право просвітницький захід приКоропській ОТГ 
за участю представників селищної ради,поліції, ДУ»ЦентрПробації» та 
прокуратури. 

05 січня 2021 - робоча зустріч з завідувачем комунальної установи «Трудовий 
архів» Семенівської міської ради  

20 січня 2021 року інформаційна зустріч з мешканцями смт. Березна 
Менського району 

26 січня 2021 року - проведена інформаційна зустріч з населенням  в с. 
Троїцьке Новгород-Сіверського району. 

26 січня 2021 року- інформаційна зустріч з мешканцями Покровського 
старостинського округу Менської об’єднаної територіальної громади 

03 лютого 2021 року – зустріч із трудовим колективом Феськівської селищної 
ради та мешканцями села. 



4 
 

05 лютого 2021 року проведено робочу зустріч з секретарем Сновської міської 
ради Н.Самойловою, щодо реалізації Програми правової освіти населення на 2021 
рік 

15 лютого 2021 року – участь у загальних зборах Семенівської районної спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) 

16 лютого 2021 року - проведена  інформаційна зустріч із старостами  
Новгород-Сіверської міської територіальної громади. 

17 лютого 2021 року проведено робочу зустріч з представниками Сновського 
районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” в Чернігівській 
області 

17 лютого та 26 березня 2021  року  - проведена інформаційна  зустріч з  
громадянами, які перебувають на обліку в Новгород-Сіверській районній філії 
Чернігівського обласного центру зайнятості.  

19 лютого 2021 року  - проведена інформаційна  зустріч з мешканцями села 
Блистова Новгород-Сіверського району. 

16 березня  2021 року  - проведена інформаційна зустріч з мешканцями села 
Горбове Новгород-Сіверського району. 

18 березня 2021 року проведено робочу зустріч з працівниками Відділу у 
Сновському районі міжрайонного управління у Корюківському та Сновському 
районах Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області. Під час 
зустрічі було розглянуто питання щодо реалізації проекту «Програми «Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство». 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб 

похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 
18 лютого 2021 року проведено робочу зустріч з представником 

Городнянського відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального 
страхування України в Чернігівській області в м. Сновськ Іриною Ільєнко.  

 
 
 
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: 

5 січня 2021 року проведено робочу зустріч з керівником відділу Червоного 
Хреста у смт.Короп та надано методичні рекомендації. 

12 січня 2021 року проведено робочу зустріч з начальником відділу Державної 
реєстрації актів цивільного стану смт.Короп та надано методичні рекомендації.. 

10 лютого 2021 року проведено робочу зустріч з директором Комунальної 
установи «Трудовий архів» та надано методичні рекомендації. 
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26 лютого 2021 року проведено робочу зустріч з начальником відділу ДУ 
«Центр Пробації» у Коропсьому районі. 

04 березня 2021 року участь у  правопросвітницькому заході  на тему «Закон 
на сторожі дитинства» на базі Семенівського бюро правової допомоги. 

12 березня 2021 - зустріч з старостою Охрамієвицького старостинського 
округу Корюківської міської ради. 
 

 
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:  

14 січня 2021 року-з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
представниками Коропського районного центру зайнятості. 

19 січня 2021 року - з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостою Риботинського старостинського округу Коропської ОТГ. 

20 січня 2021 року - проведена  робоча зустріч із головою Березнянської 
об’єднаної територіальної громади Володимирем Павленко 

          17 лютого 2021 року на базі Семенівського бюро правової допомоги 
робоча зустріч з працівниками поліції «Обережно шахраї». 

22 лютого 2021 року- з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостою Риботинського старостинського округу Коропської ОТГ. 

26 січня 2021 року - проведена  робоча зустріч із головою Покровської 
селищної ради Менської об’єднаної територіальної громади Альоною Трубою 

27 січня 2021 року проведено робочу зустріч з старостою Суничненського 
старостинського округу Сновської міської територіальної громади  Л.Кривошей. 

03 лютого 2021 року -  робоча зустріч із головою Феськівської селищної ради 
Менської об’єднаної територіальної громади Катериною Хропач 

04 лютого 2021 року  - проведена  робоча зустріч із головою Новгород-
Сіверської районної ради Романом Падалко. 

19 лютого 2021 року – проведена  робоча зустріч із  старостою  сіл Блистова, 
Березова Гать, Лоска, Слобідка  Новгород-Сіверської міської територіальної 
громади Анатолієм Адаменко. 

         19 лютого 2021 року - з метою підвищення правової спроможності та 
правової обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостою Вільненського старостинського округу Коропської ОТГ.  
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23 лютого 2021 року проведено робочу зустріч з старостою Кучинівського  
старостинського округу Сновської міської територіальної громади  О.Недвигою 

12 березня  2021 року-– з метою підвищення правової спроможності та 
правової обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостою села КарильськеКоропської ОТГ. 

16 березня 2021 року- з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
керівником КП «Трудовий архів» Коропської селищної ради. 

16 березня 2021 року -  проведена  робоча зустріч   із старостою Горбівського 
старостинського округу Новгород-Сіверської міської територіальної громади 
Артемом Якимовичем.  

25 березня 2021 року проведено робочу зустріч з старостою Суничненського 
старостинського округу Сновської міської територіальної громади  М.Мороз 

 
 
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 : 
15 січня 2021 року-інформаційно-роз’яснювальна робота у Коропськый ОТГ. 
20 січня 2021 – зустріч з колективом Відділу надання адміністративних послуг 

Корюківської міської ради. 
21 січня 2021 – зустріч з працівниками сектору державної реєстрації 

Корюківської міської ради. 
 
02 лютого 2021 – онлайн-виступ на тему «Право на безоплатну правову 

допомогу». 
02 лютого та 25 березня 2021 року  - проведені інформаційні зустрічі з 

працівниками управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-
Сіверської міської ради.  

03 лютого 2021 року -  інформаційна зустріч із колективом Феськівської 
селищної ради Менської об’єднаної територіальної громади  

4 лютого 2021 року прийнято участь у розширеному засіданні Міжвідомчої 
координаційної ради з питань соціального захисту дітей при Сновській міській раді, 
які перебувають  у складних життєвих обставинах.  

05 лютого 2021 – онлайн-виступ на тему «Державні гарантії інклюзивної 
освіти». 

05 лютого 2021 – зустріч з представниками служби у справах дітей 
Корюківської районної державної адміністрації. 

08 лютого 2021 – зустріч з представником відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту 
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довкілля та надання адміністративних послуг Корюківської районної державної 
адміністрації. 

10 лютого 2021 – зустріч з начальником служби у справах дітей Корюківської 
районної державної адміністрації. Підписано меморандум про співпрацю. 

 
11  лютого  2021 року - інформаційна зустріч начальником превенції 

відділення поліції  №1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в 
Чернігівській області 

11 лютого 2021 року робоча зустріч на базі Семенівського територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 

17 лютого 2021 року-інформаційно-роз’яснювальна робота у Коропськый 
ОТГ. 

23 лютого 2021 року -  інформаційна зустріч заступником начальника 
відділення поліції  №1 (м.Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в 
Чернігівській області Юрієм Кондалєвим 

02 березня 2021 року -  здійснено інформування державних службовців 
управління Державної казначейської служби України  у Новгород-Сіверському 
районі. 

03 березня 2021 року засідання за круглим столом з фахівцями відділу освіти 
Менської міської ради,  працівниками Менської публічної бібліотеки, інспектором з 
ювінальої превенції відділення поліції  №1 Корюківського районного відділу поліції 
ГУНП в Чернігівській області,  інспектором Менського відділу державної установи 
«Центр пробації» та неповнолітніми, які перебувають на обліку у центрі пробації 

17 березня 2021 року- інформаційно-роз’яснювальна робота у Коропськый  
22 березня 2021 року проведено правопросвітницький захід для осіб, які 

перебувають на обліку в Сновській районній філії Чернігівського обласного Центру 
зайнятості. Правопросвітницький захід був спрямований на запобігання фактам 
торгівлі людьми в поєднанні з економічним насиллям в трудових відносинах.  

     23 березня 2021 року робоча зустріч на базі відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Семенівської міської ради 

23 березня 2021 року – колектив ДОЗ «Дитяча академія» м. Мена 
23 березня 2021 – онлайн-семінар на тему «Жінки, знайте свої права!» 
24 березня 2021 – семінар на тему «Жінки, знайте свої права!» 
25 березня 2021 року -  Менський районний суд Чернігівської області. 
25 березня 2021 – онлайн-виступ на тему «Дискримінація за расовою 

ознакою». 
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31 березня 2021 року прийнято участь у засіданні опікунської ради Сновської 
міської ради з питань захисту прав дітей, що перебувають у складних життєвих 
обставинах.  

З метою підвищення правової свідомості громадян та в межах реалізації 
проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» проведено вуличні 
інформування: 

15 січня 2021 року –село Машеве Семенівської ОТГ 
          18 січня 2021 року-смт Короп. 

19 січня 2021 року- с. Риботин Коропської ОТГ. 
20 січня 2021 року- смт. Березна Менського району 
26 січня 2021 року – с. Покровське Менської об’єднаної територіальної 

громади 
27 січня 2021 року  -  с. Суничне, Сновського району 
29 січня 2021 року  - м. Корюківка. 
03 лютого 2021 року -  с. Феськівка Менської об’єднаної територіальної 

громади  
11 лютого 2021 року – м. Сновськ 
17 лютого 2021 року – м. Мена 
19 лютого 2021 року –с. Вільне Коропської ОТГ. 
22 лютого 2021 року – с. Риботин Коропської ОТГ. 
23 лютого 2021 року – с. Кучинівка, Сновського району 
09 березня 2021 року- смт. Короп Коропської ОТГ 
12 березня 2021 року—с. Карильське Коропської ОТГ. 
18 березня 2021 року – в м. Новгород-Сіверський, м. Семенівка, м. Мена 
19 березня 2021 року  -  м. Сновськ 
25 березня 2021 року – с. Сновське, Сновського району  
 
 
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: 
14 січня 2021 – мобільний консультаційний пункт на базі сектору державної 

реєстрації відділу надання адміністративних послуг Корюківської міської ради. 
15 січня, 05 лютого, 15 березня 2021 року  - Семенівський районний сектор 

філії  Державної установи «Центр пробації» 
21 січня 2021 - дистанційний консультаційний пункт на базі сектору 

державної реєстрації відділу надання адміністративних послуг Корюківської міської 
ради. 
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14 січня 2021- проведено консультування у Коропському  районному  відділі 
державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м.Суми). 

18 січня 2021-проведено консультування  у Коропському районному центрі 
зайнятості. 

19 січня 2021-проведено консультування у с.Риботин, Риботинський 
старостинський округ, Коропської ОТГ. 

19 січня, 09 лютого, 09 березня 2021 року консультаційного пункту  в 
державній установі «Центр пробації» м. Мена 

20 січня 2021 року- смт. Березна Менського району 
           20 січня 2021 року – Машівський старостинський округ 
          21 січня 2021- проведено консультування  пункт у Трудовому архіві 

Коропської районної ради. 
22  січня 2021- проведено консультаційний пункт у Коропському районному 

суді. 
21 та 27 січня, 09 лютого,  11 лютого,  25 лютого, 17 березня 2021 року -  

дистанційного консультаційного пункту  в державній установі «Новгород-Сіверська 
установа виконання покарань (№31)» (шляхом виїзних прийомів та скайп-
консультування)  ; 

25 січня 2021-проведено консультаційний пункт у Коропській державній 
податковій інспекції Головного управління Державної податкової служби у 
Чернігівській області та центрі надання адміністративних послуг Коропської 
селищної ради. 

26 січня 2021-проведено консультаційний пункт у інформаційному відділі 
Коропської селищної ради. 

26 січня 2021 року – с. Покровське Менської об’єднаної територіальної 
громади 

26 січня 2021 року –   мобільного консультаційного пункту в с.  Троїцьке 
Новгород-Сіверського району;  

27 січня 2021 року –  с. Суничне, Сновського району. 
            27 січня, 03 лютого, 03 березня 2021 року   -   дистанційного 

консультаційного пункту в Новгород-Сіверському районному секторі філії 
Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області; 

02 лютого та 10 березня 2021 року – Семенівська районна центральна 
бібліотека 

        03 лютого 2021 року -  мобільного консультаційного пункту в с. 
Феськівка на Менщині; 

04 лютого 2021- проведено консультування у Коропському районному секторі 
управління державної міграційної служби України в Чернігівській. 
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04 лютого 2021 року, 04 березня 2021 року – Сновський районний сектор філії 
Державної установи «Центр пробації»  в Чернігівській області. 

11 лютого 2021- проведено консультування у Трудовому Архіві Коропської 
селищної ради. 

11 лютого 2021 року - Семенівський територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки 

15 лютого 2021- проведено консультування у Комунальному підприємствіо 
КП «Короп ФМ» Коропської селищної ради. 

16 лютого 2021 – мобільний консультаційний пункт на базі сектору державної 
реєстрації Корюківської міської ради. 

17 лютого 2021- проведено  консультування у відділі культури і туризму 
Коропської селищної ради. 

18 лютого 2021-проведено консультування громадян у відділі економіки 
Коропської селищної ради. 

           19 лютого 2021- проведено консультувння у с.ВільнеКоропської 
селищної рдиКоропського району. 

19 лютого 2021 року  -   мобільного консультаційного пункту в с. Блистова 
Новгород-Сіверському районному; 

22 лютого 2021-проведено консультування у селі 
Риботин,Коропськогорайону,Коропської селищної ради. 

23 лютого 2021 року - с. Кучинівка, Сновського району, Чорнорізький 
старостинський округ Сеенівської ОТГ 

24 лютого 2021-Консультування громадян у відділі  економіки, інвестицій 
та інноваційного розвиткуКоропської селищної ради. 

01 березня 2021- проведено консультування громадян у сектор по наданню 
соціальних послуг Коропської ОТГ. 

02 березня 2021-проведено консультування громадян у Коропська селищна 
рада-відділ економіки та фінансів. 

02 березня та 26 березня  2021 року –  Семенівське районне відділення 
Вснукраїнської Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) 

09 березня 2021- проведено консультування у Коропському районному суді. 

10 березня 2021-проведено консультування громадян у  відділенні Червоного 
Хреста смт.Короп. 

11 березня  2021 року -   мобільного консультаційного пункту в с. Куковичі 
Менської ОТГ 

11 березня 2021 року – Костобобрівський старостинський округ 

https://rada.info/upload/users_files/04412426/c5fae48a17641326f209028e4fe90775.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04412426/c5fae48a17641326f209028e4fe90775.pdf
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12 березня 2021 року - проведено консультування у с.Карильське,Коропської 
ОТГ. та мобільний консультаційний пункт на базі Охрамієвицького старостинського 
округу Корюківської міської ради. 

15 березня 2021- проведено консультування у Трудовому архіві Коропської 
ОТГ. 

16 березня 2021- проведено консультування у Публічній бібліотеці Коропської 
ОТГ. 

16 березня  2021 року  - мобільного консультаційного пункту в с. Горбове 
Новгород-Сіверському районному; 

18 березня 2021-консультування у відділі організаційної роботи Коропської 
ОТГ. 

19 березня 2021 року – мобільного консультаційного пункту  в Новгород-
Сіверському районному секторі управління Державної міграційної служби України 
в Чернігівській області. 

19 березня 2021-консультування у відділі фінансово-господарського 
забезпечення Коропської ОТГ. 

19 березня 2021 – мобільний консультаційний пункт на базі управління 
соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації. 

22 березня 2021- проведено консультування у відділі кадрів Коропської ОТГ. 

24 березня 2021-  проведено консультування у РВ ДВС Коропської ОТГ. 

23 березня 2021 року - відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Семенівської міської ради 

25 березня 2021- проведено консультування у Міграційній службі Коропської 
ОТГ. 

25 березня 2021 року – с. Сновське, Сновського району. 
26 березня 2021 року -   мобільного консультаційного пункту в с. Волосківці 

Менської ОТГ 
29 березня 2021- проведено  консультування у Трудовому архіві Коропської 

ОТГ. 

 
 

 
Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 

(веб-сайти) 
https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=419110&tp=page 

https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=419110&tp=page
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https://nvrada.cg.gov.ua/ 
https://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=419246&tp=page 
https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=421977&tp=page 
https://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=421970&tp=page 
https://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=421953&tp=0 
https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=424525&tp=page 
https://nvrada.cg.gov.ua/ 
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=418578&tp=page 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4356377864376449&id=2714

141998600052 
https://www.facebook.com/menshchyna/photos/a.342614839084312/4043148889030

870/?type=3 
https://www.youtube.com/watch?v=aWYUUzEE6is 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1610345436/?fbclid=IwAR1ixHmnll
7pHFlBE-GL2JkkQA-yLsHAn22tXD6hFd0tS9PJ9s8yRAyuB40 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1610531648/?fbclid=IwAR3vA8nN1
CyFyrXR5xMKLPG6PKtEGs0GNWrLS57G7h-6Ac3ZrX5CooGlUKM 

https://www.youtube.com/watch?v=tqkXAQeT6rk&feature=share&fbclid=IwAR3D
uNHYyh1Y3szb2Dhkgty1nqdhOlrXqEQcjjH9fulXP8ubsfgtXYHLlrI 

https://dropmefiles.com/X3tZ3?fbclid=IwAR2SdtQKMga4ujQGYq8LHtT63TzEVbj
-45MmQbSyjWyulal1aGmJ1W7kkmE 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1611044495/?fbclid=IwAR1C50JTy
oZB2YJQZkRaolv1sbssIL867LoMb-62EuMotclSjErvH5Vhcnw 

https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1611307370/?fbclid=IwAR3DuNHYyh1Y3szb2Dhkgty1nqdhOlrX
qEQcjjH9fulXP8ubsfgtXYHLlrI 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1614603985/?fbclid=IwAR1ijRTgig
MjL5aWU4t2yrS1MYYeeSTaVgKz0lBpUMkzXJTXFWEjATZp42Q 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1616419527/ 

https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1614603985/?fbclid=IwAR1ijRTgig
MjL5aWU4t2yrS1MYYeeSTaVgKz0lBpUMkzXJTXFWEjATZp42Q 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1616419527/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aWYUUzEE6is 

https://www.youtube.com/watch?v=tqkXAQeT6rk 

https://www.youtube.com/watch?v=du7Ac4KY0ZM 

https://www.youtube.com/watch?v=TQ80C1653gc 

https://nvrada.cg.gov.ua/
https://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=419246&tp=page
https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=421977&tp=page
https://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=421970&tp=page
https://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=421953&tp=0
https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=424525&tp=page
https://nvrada.cg.gov.ua/
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=418578&tp=page
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4356377864376449&id=2714141998600052
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4356377864376449&id=2714141998600052
https://www.facebook.com/menshchyna/photos/a.342614839084312/4043148889030870/?type=3
https://www.facebook.com/menshchyna/photos/a.342614839084312/4043148889030870/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=aWYUUzEE6is
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1610345436/?fbclid=IwAR1ixHmnll7pHFlBE-GL2JkkQA-yLsHAn22tXD6hFd0tS9PJ9s8yRAyuB40
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1610345436/?fbclid=IwAR1ixHmnll7pHFlBE-GL2JkkQA-yLsHAn22tXD6hFd0tS9PJ9s8yRAyuB40
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1610531648/?fbclid=IwAR3vA8nN1CyFyrXR5xMKLPG6PKtEGs0GNWrLS57G7h-6Ac3ZrX5CooGlUKM
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1610531648/?fbclid=IwAR3vA8nN1CyFyrXR5xMKLPG6PKtEGs0GNWrLS57G7h-6Ac3ZrX5CooGlUKM
https://www.youtube.com/watch?v=tqkXAQeT6rk&feature=share&fbclid=IwAR3DuNHYyh1Y3szb2Dhkgty1nqdhOlrXqEQcjjH9fulXP8ubsfgtXYHLlrI
https://www.youtube.com/watch?v=tqkXAQeT6rk&feature=share&fbclid=IwAR3DuNHYyh1Y3szb2Dhkgty1nqdhOlrXqEQcjjH9fulXP8ubsfgtXYHLlrI
https://dropmefiles.com/X3tZ3?fbclid=IwAR2SdtQKMga4ujQGYq8LHtT63TzEVbj-45MmQbSyjWyulal1aGmJ1W7kkmE
https://dropmefiles.com/X3tZ3?fbclid=IwAR2SdtQKMga4ujQGYq8LHtT63TzEVbj-45MmQbSyjWyulal1aGmJ1W7kkmE
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1611044495/?fbclid=IwAR1C50JTyoZB2YJQZkRaolv1sbssIL867LoMb-62EuMotclSjErvH5Vhcnw
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1611044495/?fbclid=IwAR1C50JTyoZB2YJQZkRaolv1sbssIL867LoMb-62EuMotclSjErvH5Vhcnw
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1611307370/?fbclid=IwAR3DuNHYyh1Y3szb2Dhkgty1nqdhOlrXqEQcjjH9fulXP8ubsfgtXYHLlrI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1611307370/?fbclid=IwAR3DuNHYyh1Y3szb2Dhkgty1nqdhOlrXqEQcjjH9fulXP8ubsfgtXYHLlrI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1611307370/?fbclid=IwAR3DuNHYyh1Y3szb2Dhkgty1nqdhOlrXqEQcjjH9fulXP8ubsfgtXYHLlrI
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1614603985/?fbclid=IwAR1ijRTgigMjL5aWU4t2yrS1MYYeeSTaVgKz0lBpUMkzXJTXFWEjATZp42Q
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1614603985/?fbclid=IwAR1ijRTgigMjL5aWU4t2yrS1MYYeeSTaVgKz0lBpUMkzXJTXFWEjATZp42Q
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1616419527/
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1614603985/?fbclid=IwAR1ijRTgigMjL5aWU4t2yrS1MYYeeSTaVgKz0lBpUMkzXJTXFWEjATZp42Q
https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1614603985/?fbclid=IwAR1ijRTgigMjL5aWU4t2yrS1MYYeeSTaVgKz0lBpUMkzXJTXFWEjATZp42Q
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1616419527/
https://www.youtube.com/watch?v=aWYUUzEE6is
https://www.youtube.com/watch?v=tqkXAQeT6rk
https://www.youtube.com/watch?v=du7Ac4KY0ZM
https://www.youtube.com/watch?v=TQ80C1653gc
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https://www.youtube.com/watch?v=cNkqOsYgDEM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=v_J53vESXQM 

https://www.youtube.com/watch?v=5PZ-9EbJW9c 

http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=418828&tp=page  
http://promingazeta.blogspot.com/2021/01/blog-post_76.html#more  
http://promingazeta.blogspot.com/2021/02/blog-post_3.html  
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=420400&tp=page  
http://snovmr.gov.ua/41011-2/  http://snovmr.gov.ua/u-snovskomu-starostynskomu 

okrugu-snovskoyi-miskoyi-rady 
pratsyuvav-mobilnyj-konsultatyvnyj-punkt/ 
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?strfind=%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0

%BE%D0%B6%D0%B5&csrf=4470730808a690da08a4885cd4b69132ad053594291c432
bebb87a44a5dd97ef 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1611056055/ 
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=419058&tp=page 
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1612949170/ 
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?strfind=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE

%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B0%D1%81&csrf=729ea19b847826c649d584e28388
b2cff2d004f590a7f77efa537c8e68374958 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1614840563/ 
https://www.facebook.com/groups/2336390586465346/permalink/341972963146476

4 
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=421972&tp=page 
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=420867&tp=page 
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=420866&tp=page 
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=420864&tp=page 
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=420864&tp=page 
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=423806&tp=page 
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=424354&tp=page 
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-

dopomogy/ 
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-

dopomogy/ 
 
 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cNkqOsYgDEM
https://www.youtube.com/watch?v=PMONteyTzyE
https://www.youtube.com/watch?v=v_J53vESXQM
https://www.youtube.com/watch?v=5PZ-9EbJW9c
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=418828&tp=page
http://promingazeta.blogspot.com/2021/01/blog-post_76.html%23more
http://promingazeta.blogspot.com/2021/02/blog-post_3.html
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=420400&tp=page
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http://snovmr.gov.ua/u-snovskomu-starostynskomu%20okrugu-snovskoyi-miskoyi-radypratsyuvav-mobilnyj-konsultatyvnyj-punkt/
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http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
За період з  01 січня  по 31 березня  2021 року (I квартал) Менським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної   правової допомоги   прийнято 
1719  звернень клієнтів,  1597   особам було надано правову консультацію,   122  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 365 344 21 

2 Відділ «Коропське бюро 
правової допомоги» 436 416 20 

3 Відділ «Корюківське бюро 
правової допомоги» 170 156 14 

4 Відділ «Новгород-Сіверське 
бюро правової допомоги» 218 194 24 

5 Відділ «Семенівське бюро 
правової допомоги» 165 156 9 

6 Відділ «Сновське бюро правової 
допомоги» 210 193 17 

7 Відділ «Сосницьке бюро 
правової допомоги» 155 138 17 

 Разом по МЦ 1719 1597 122 

 
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 129  

рішень про надання БВПД та надано   91  доручення  адвокатам, та 38 наказів  
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). За звітний період  було 2 відмови у наданні БВПД. 

 
У I кварталі 2021 року клієнти зверталися частіше з наступних питань:     

сімейного  424  ( 24,67 %), спадкового  306  (17,8  %),  іншого цивільного права  214 
( 12,46 %), земельного 193 (11,24 %),  соціального забезпечення 158 
 ( 9,19%), житлового 126 (7,33 %), трудового 85 ( 4,94%),   адміністративного 82 
(4,77%) , з інших питань 75( 4,34 %)  та з питань виконання судових рішень  56  
(3,26 %) . 
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Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 
№ з/п Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 424 

2 спадкове 306 

3 Інше цивільне 214 

4 земельне 193 

5 соціальне забезпечення 158 

6 житлове  126 

7 трудове 85 

8 адміністративне 82 

9 інше 75 

10 виконання судових рішень  56 

11 медичне 0 

12 неправове питання  0 

Разом 1719 
 

Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського МЦ  за статтю. 
 

 
 
 
 
 

 
№ з/п 

Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 335 

2 Чоловіки 311 

Разом  646 



16 
 

Таблиця 4. Розподіл клієнтів Менського МЦ  за віком 

№ з/п Вікова категорія Кількість клієнтів 

1 понад 60 років  145 

2 від 35 до 60 років включно 303 

3 від 18  до 35 років включно 192 

4  до 18 років 6 
Разом  646 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у I кварталі 2021 року 
найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим 
особам  (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму) -    78 ( 60,46%),   ветеранам – 39(30,23%), особам з інвалідністю  - 6 (4,65 
%), дітям – 3 (2,33 %),  особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі 
– 2( 1,55%),   внутрішньо-переміщеним особам-1( 0,78).  

Таблиця 5. Кількість опрацьованих звернень клієнтів за категоріями 
осіб. 
№ 
з/п 

Категорії осіб 
Кількість 

опрацьованих звернень 

1 
особи, середньомісячний  дохід яких  не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму 78 

2 ветерани війни 39 

3 особи з інвалідністю 6 

4 діти 3 

5 
особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення 
волі 2 

6 внутрішньо-переміщені особи   1 

Разом  129 

 
Крім цього, Менським МЦ з надання безоплатної вторинної   правової 

допомоги, у I кварталі 2021 року було: 

• здійснено 47 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 29 
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 
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консультаційних пунктів склала 286 осіб, в тому числі 184 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 102 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу 23 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 56 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

• проведено 103  правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 60 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• надано 26 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 
здійснени
х виїздів 
мобільни

х 
пунктів/о

сіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційн
их 

пунктів/осі
б, що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдер
ів БПД, 

яким 
надано 

методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьк

их заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн
их сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформаційн

их 
матеріалів, 
розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 47/184 29/102 23 103 26 60 

2 Відділ 
«Коропське 
бюро 
правової 
допомоги» 

21/70 9/40 9 25 2 21 

3 Відділ 
«Корюківське 
бюро 
правової 
допомоги» 

4/13 1/2 1 5 6 9 

4 Відділ 
«Новгород-
Сіверське 
бюро 
правової 
допомоги» 

4/17 2/10 1 11 1 

 

8 
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5 Відділ 
«Семенівське 
бюро 
правової 
допомоги» 

6/23 6/21 4 18 0 
 

8 

6 Відділ 
«Сновське 
бюро 
правової 
допомоги» 

3/14 1/7 3 15 7 6 

7 Відділ 
«Сосницьке 
бюро 
правової 
допомоги» 

5/24 6/12 0 13 5 
 

5 

 

 


