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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: 

2 квітня 2021 року- проведено правопросвітницький захід при Радіоорганізації 
Короп ФМ Коропської ТГ за участю представників селищної ради,поліції, 
ДУ»Центр Пробації» та прокуратури. 

14 квітня 2021 року - робоча зустріч  з начальником сектору пробації та 
головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про 
працю та аналітичного забезпечення Управління Держпраці в Чернігівській області. 

07 травня 2021 року – проведено  інформування   трудового колективу Центру 
надання соціальних послуг Новгород-Сіверської міської ради. 

17 травня  та  25 червня 2021 року  - проведена інформаційна  зустріч з  
громадянами, які перебувають на обліку в Новгород-Сіверській районній філії 
Чернігівського обласного центру зайнятості.  

12 травня 2021року- проведено інформаційний захід для громадян с.  Ліски 
Менської міської ради. 



4 
 

18 травня 2021 року - проведено інформаційний захід для громадян с.  Бірківка 
Менської міської ради. 

21 травня 2021 року  - проведена інформаційна  зустріч з мешканцями села 
Дігтярівка Новгород-Сіверського району. 

28 травня 2021 року – проведено інформування депутатів  Новгород-Сіверської  
районної ради. 

16 червня  2021 року  - проведена інформаційна  зустріч з мешканцями села 
Шептаки Новгород-Сіверського району. 

02 червня 2021 року на правовий кінозал базі Семенівської районної 
центральної бібліотеки з нагоди 10-ти річчя ухвалення Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» 

06 червня 2021 року - інформаційний захід для громадян с.  Дягова Менської 
міської ради. 

24 червня 2021 року З нагоди відзначення 25 річниці Дня конституції України,  
в приміщенні Сновського бюро правової допомоги проведено правопросвітницький 
захід, щодо механізму реалізації статті 59 Конституції України. 

 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб 

похилого віку з обмеженими фізичними можливостями: 
06 травня 2021 року здійснено виїздне консультування за пдресою проживання 

до жителя с. Слобідка, що на Менщині, який має фізичні обмеження.  
21 травня 2021 року – консультування осіб проживаючих у відділенні 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадян 
Семенівського територіального центру. 

 
 
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: 

14 квітня 2021 року проведено робочу зустріч з директором Комунальної 
установи «Трудовий архів» та надано методичні рекомендації. 

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

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

07 травня 2021 року проведено робочу зустріч з працівниками Сосницького 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного 
Міжрегіонального управління Міністерства Юстиції. 
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13 травня 2021 рокупроведено робочу зустріч з працівниками Центру 
надання адміністративних послуг Сосницької об’єднаної територіальної громади. 

21 травня 2021 року – Менська публічна бібліотека Менської міської ради.  
09 червня 2021 року проведено робочу зустріч з начальником відділу ДУ 

«Центр Пробації» у Коропсьому районі 
 
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:  

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

15 квітня 2021 року проведено робочу зустріч з старостою Гірського  
старостинського округу Сновської міської територіальної громади  С.Піщур. 

27 квітня 2021 року-з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостоюсела Билка Коропської ТГ. 

30 квітня 2021 року зустріч з старостою Перелюбського старостинського 
округу Корюківської міської ради. 

12 травня 2021року- проведено робочу зустріч з трудовим колективом  
Лісківського старостинського округу Менської міської ради.  

12 травня 2021 року проведено робочу зустріч з працівниками Південно 
старостинського округу Сосницькоїоб’єднаної територіальної громади. 

13 травня 2021 року - з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостою села Рождественське Коропської ОТГ. 

18 травня 2021 року на базі Семенівського бюро правової допомоги робоча 
зустріч з працівниками поліції та Семенівського ЦСССДМ «Запобігання та протидія 
домашньому насильству». 

18 травня 2021 року –з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостою села Вишеньки Коропської ОТГ. 

18 травня 2021 року - проведено робочу зустріч з трудовим колективом  
Бірківського старостинського округу Менської міської ради. 

19 травня 23 лютого 2021 року проведено робочу зустріч з старостою 
Жовідського старостинського округу Сновської міської територіальної громади  
Н.Ховпун. 
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21 травня  2021 року  - проведена  робоча зустріч із старостою  сіл  Дігтярівка, 
Гірки Новгород-Сіверської міської територіальної громади Тетяною Школьною.  

01 червня 2021 року- з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостоюс.Риботин Коропської ОТГ 

06 червня 2021 року проведено робочу зустріч з трудовим колективом  
Дягівського старостинського округу Менської міської ради.   

16 червня 2021 року   проведено робочу зустріч з працівниками   
Сосницькоїоб’єднаної територіальної громади. 

16 червня 2021 року – проведена робоча зустріч  із старостою  сіл  Шептаки, 
Клевин, Кролевець-Слобідка, Узруй Новгород-Сіверської міської територіальної 
громади Світланою Шарій. 

16 червня 2021 року робоча зустріч на базі Семенівського територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки. 

17 червня 2021 року проведено робочу зустріч з старостою Новоборовицького  
старостинського округу Сновської міської територіальної громади  А.Сірим 

25 червня 2021 року -з метою підвищення правової спроможності та правової 
обізнаності мешканців територіальної громади проведено робочу зустріч із 
старостою с.Сохачі Коропської ТГ. 

 
 
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 : 
  

06 квітня 2021 - робоча зустріч з працівниками Семенівського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

19 квітня 2021 року-інформаційно-роз’яснювальна робота у Коропській ОТГ. 
22 квітня 2021 року робоча зустріч на базі Семенівського відділу 

обслуговування, призначення та перерахунку пенсій №12 Головного управління 
Пенсійного фонду України в Чернігівській області 

12 травня 2021 року - Міжвідомча координаційна рада з питань соціального 
захисту дітей при Сновській міській раді. 

12 травня 2021 року – зустріч з представником служби у справах дітей 
Корюківської районної державної адміністрації.  

17 травня 2021 року – онлайн-виступ на тему «Трудова міграція: права та 
обов’язки мігрантів». 

18 травня 2021 року  - проведена інформаційна зустріч з працівниками 
відділення соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Новгород-
Сіверської міської ради. 
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15 червня 2021 року – проведена інформаційна зустріч  з працівниками 
слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції. 

21 травня 2021 року – онлайн-виступ на тему «Що треба знати про 
адміністративне затримання?». 

26 травня 2021 року - Сновськазагальноосвітня школа №1 Сновської міської 
ради Корюківського району Чернігівської області .    

27 травня 2021 року - Сновська загальноосвітня школа І-ІІІст. №1 Сновської 
міської ради Корюківського району Чернігівської області . 

25 травня 2021 року - Сосницька публічна бібліотека . 
26 травня 2021 року – інформаційна зустріч з неповнолітніми, які перебувають 

на обліку в центрі пробації м. Мена. 
27 травня 2021 року  - участь в семінарі для громадян, які перебувають на 

обліку у Сосницькій районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 
27 травня  2021 року на базі  комунальної установи «Менська публічна 

бібліотека» Менської міської ради проведено  інформаційно-розважальний захід для 
дітей  

28 травня 2021 – зустріч з представниками сектору державної реєстрації Центру 
з надання адміністративних послуг Корюківської міської ради. 

31 травня 2021 року-інформаційно-роз’яснювальна робота у Коропській ОТГ. 
04 червня  2021 року проведено захід у Сосницькій Селищній раді. 
15 червня 2021 року – проведена інформаційна зустріч  з працівниками слідчого 

відділення Новгород-Сіверського відділу поліції. 
16 червня 2021року  – онлайн-виступ на тему «Трудові гарантії для донорів 

крові». 
16 червня 2021 року– онлайн-виступ на тему «Про конституційне право 

кожного на правову допомогу». 
25.06.2021 – онлайн-виступ на тему «Права біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту». 
20 червня 2021 року – інформаційно-розяснювальна кампанія «Право на 

безоплатну правову допомогу». м. Мена 
22 червня 2021 року- інформаційно-роз’яснювальна робота у Коропській ОТГ 
25 червня 2021 року - бібліотека-філія для дітей м. Сновськ . 
 
 

З метою підвищення правовоїсвідомості громадян проведено вуличні 
інформування: 

15 квітня  2021 року  -  с. Гірськ Корюківського району  
27 квітня 2021 року - село Билка Коропської ТГ  
30 квітня 2021 року - населення Перелюбського старостинського округу 

Корюківської міської ради. 
12 травня 2021 року – село Спаське Сосницького району. 
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13 травня 2021 року - село Рождественське Коропської ОТГ. 
28 травня 2021 року - с. Б.Слобода Перелюбського старостинського округу 

Корюківської міської ради. 
18 травня 2021 року –село Вишеньки Коропської ОТГ. 
19 травня 2021 року –  с. Жовідь Корюківського району  
01 червня 2021 року- с.Риботин Коропської ОТГ 
10 червня 2021 року – смт. Сосниця Сосницького району. 
10 червня 2021 року -  м. Сновськ 
10 червня 2021 року – Миколаївський старостинський округ 
15 травня 2021 року – Жадівський старостинський округ  
26 травня 2021 року –Погорільський старостинський округ 
11 червня 2021  року –м. Корюківка. 
16 червня 2021  року – село Загребелля Сосницького району. 
17 червня  2021 року – с. Нові Боровичі Корюківського району  
25 червня 2021 року – смт. Сосниця Сосницького району. 
25 червня 2021 року - с.Сохачі Коропської ТГ. 
25 червня  2021 року –  м. Новгород-Сіверський 
 
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: 
01 квітня 2021 року, 06 травня 2021 року, 03 червня 2021 року – Сновський 

районний сектор філії Державної установи «Центр пробації»  в Чернігівській 
області. 

04 квітня, 07 травня, 04 червня 2021 року  - Семенівський районний сектор 
філії  Державної установи «Центр пробації» 

15 квітня 2021 року –  с. Гірськ, Корюківського  району. 
07 квітня 2021 року-проведено консультування для громадян, що перебувають 

на обліку відділені Коропського РС філії ДУ "Центр пробації" в Чернігівській 
області 

16 квітня, 13, 25 та 27 травня , 3 червня 2021 року -   консультаційного пункту  
в державній установі «Новгород-Сіверська установа виконання покарань (№31)» 
(шляхом виїзних прийомів та скайп-консультування)  ; 

27 квітня 2021 року-проведено консультування  для жителів села Билка 
Коропської ТГ. 

28 квітня, 12 травня, 01 червня 2021 року   -    консультаційного пункту в 
Новгород-Сіверському районному секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» в Чернігівській області; 
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29 квітня, 28 травня та 18 червня  2021 року –  Семенівське районне відділення 
Всеукраїнської Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) 

30 квітня 2021 року - мобільний консультаційний пункт на базі 
Перелюбського старостинського округу Корюківської міської ради. 

06 травня та 09 червня 2021 року – Семенівська районна центральна бібліотека 
07 травня 2021 року – Сосницький районний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стануПівнічно-Східного Міжрегіонального управління Міністерства 
Юстиції . 

12 травня 2021 – мобільний консультаційний пункт на базі служби у справах 
дітей Корюківської районної державної адміністрації. 

12 травня 2021- с.  Ліски Менської міської ради.,  село Спаське Сосницького 
району. 

12 травня 2021  року – село Спаське Південно старостинського округу 
Сосницькоїоб’єднаної територіальної громади. 

13 травня 2021 року – Центр надання адміністративних послуг Сосницької 
об’єднаної територіальної громади.  

13 травня 2021 року – Жадівський старостинський округ 
13 травня 2021 року - проведено консультування  для жителів села 

Рождественське Коропської ОТГ  
14 травня 2021 - мобільний консультаційний пункт на базі Корюківської філії 

Чернігівського обласного центру зайнятості. 
17 травня 2021 року - Сосницький районний сектор філії державної установи 

«Центр пробації» в Чернігівській області. 
17 травня 2021 – дистанційний консультаційний пункт на базі Корюківського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації». 
18 травня 2021 року - с.  Бірківка Менської міської ради. 
18 травня 2021 року –проведено консультування  для жителів села Вишеньки 

Коропської ОТГ. 
19 травня 2021 року - с. Жовідь, Корюківського району. 
21 травня 2021 року – відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання громадян Семенівського територіального центру 
21 травня  2021 року –   консультаційного пункту  в с.Дігтярівка   Новгород-

Сіверського району; 
25 травня, 22 липня 2021 року- Центр пробації м. Мена. 
26 травня 2021 року – Погорільський старостинський округ 
27 травня 2021  року – Сосницька районна філія Чернігівського обласного 

центру зайнятості. 
28 травня 2021 – мобільний консультаційний пункт в с. Б.Слобода 

Перелюбського старостинського округу Корюківської міської ради. 
01 червня 2021 року-проведено консультування  для жителів с.Риботин 

Коропської ОТГ 
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04 червня 2021 року – дистанційний консультаційний пункт на базі сектору 
державної реєстрації відділу надання адміністративних послуг Корюківської міської 
ради. 

07 червня 2021 року - дистанційний консультаційний пункт на базі 
Корюківського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації». 

07 червня 2021 року–Сосницький районний сектор філії державної установи 
«Центр пробації» в Чернігівській області . 

06 червня 2021 року - с.  Дягова Менської міської ради. 
10 червня 2021 року – смт. Сосниця Сосницького району. 
10 червня 2021 року – Миколаївський старостинський округ 
16 червня 2021 року – Семенівський територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки 
16 червня 2021  року – село Загребелля Сосницького району.  
16 червня 2021 року -  консультаційного пункту в с. Шептаки   Новгород-

Сіверського району; 
17 червня 2021 року –  консультаційного  пункту в управлінні соціального 

захисту населення, сім’ї та праці Новгород-Сіверської міської ради 17 червня 2021 
року – с. Нові Боровичі, Корюківського  району. 

18 червня  2021 року – Головние управління Пенсійного фонду України в 
Чернігівській області в смт. Сосниця. 

25 червня 2021 року -проведено консультування  для жителів с.Сохачі 
Коропської ТГ. 

25 червня 2021 року – смт. Сосниця Сосницького району. 
25 червня 2021 року -проведено консультування  для жителів с.Сохачі 

Коропської ТГ. 
29 червня 2021 року – Сосницька районна філія Чернігівського обласного 

центру зайнятості. 
 
 
 

 

 
Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 

(веб-сайти) 
http://snovmr.gov.ua/grafiku-roboty-mobilnyh-konsultatyvnyh-punktiv-dostupu-do-systemy-bezoplatnoyi-
pravovoyi-dopomogy/ 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/stroky-zvernennya-do-sudu-za-zahystom-trudovyh-prav/ 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1618471466/ 

https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1618496168/?fbclid=IwAR2QEGSCFIKlnuick_ogbJ2bj4NDpYXbgYRNFbzG0_HoPhZHojVGYL

http://snovmr.gov.ua/grafiku-roboty-mobilnyh-konsultatyvnyh-punktiv-dostupu-do-systemy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://snovmr.gov.ua/grafiku-roboty-mobilnyh-konsultatyvnyh-punktiv-dostupu-do-systemy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/stroky-zvernennya-do-sudu-za-zahystom-trudovyh-prav/
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1618471466/
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1618496168/?fbclid=IwAR2QEGSCFIKlnuick_ogbJ2bj4NDpYXbgYRNFbzG0_HoPhZHojVGYLDST38
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1618496168/?fbclid=IwAR2QEGSCFIKlnuick_ogbJ2bj4NDpYXbgYRNFbzG0_HoPhZHojVGYLDST38
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DST38 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1618495901/?fbclid=IwAR0z-
Wvk6Y2aYOXiRzRFahFbzs1O6a9vGm1TwTIEP5fiAVzoCHoxj5KHCCg 

https://www.youtube.com/watch?v=UWs7P0U42cU 

https://www.facebook.com/groups/2336390586465346/permalink/3546659682105091/ 

http://snovmr.gov.ua/u-girskomu-starostynskomu-okrugu-snovskoyi-miskoyi-rady-pratsyuvav-mobilnyj-
konsultatyvnyj-punkt/ 

https://www.youtube.com/watch?v=i-JGFoPJqdY 

https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=427342&tp=page 

https://sosnitsa-rada.gov.ua/u-sosniczi-nadano-adresnu-pravovu-dopomogu/ 

https://mena-edu.cg.gov.ua/index.php?id=427432&tp=page 

https://www.facebook.com/groups/217258889029659/permalink/969361277152746/ 

https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=427391&tp=page 

https://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=427396&tp=0 

https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=427462&tp=page 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1619182834/  
 

https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=427459&tp=page 

https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=427464&tp=page 

http://nsm.osv.org.ua/news/1619425774/ 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Q5NwSrvYM 

https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=428489&tp=page 

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

https://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=428434&tp=0 

https://sosnitsa-rada.gov.ua/ogoloshennya-pro-provedennya-onlajn-konkursu-dityachih-malyunkiv-kra%d1%97na-
mo%d1%97h-prav/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BsRK7mpkZ74 

https://www.youtube.com/watch?v=p1nEczL6yBY 

https://www.facebook.com/groups/2336390586465346/permalink/3546659682105091/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DuhiYChBB-w 

https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1621340754/ 

http://snovmr.gov.ua/zmina-rozmiru-alimentiv-ta-styagnennya-dodatkovyh-vytrat-na-utrymannya-dytyny/ 

https://koropska-gromada.gov.ua/news/1618496168/?fbclid=IwAR2QEGSCFIKlnuick_ogbJ2bj4NDpYXbgYRNFbzG0_HoPhZHojVGYLDST38
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1618495901/?fbclid=IwAR0z-Wvk6Y2aYOXiRzRFahFbzs1O6a9vGm1TwTIEP5fiAVzoCHoxj5KHCCg
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1618495901/?fbclid=IwAR0z-Wvk6Y2aYOXiRzRFahFbzs1O6a9vGm1TwTIEP5fiAVzoCHoxj5KHCCg
https://www.youtube.com/watch?v=UWs7P0U42cU
https://www.facebook.com/groups/2336390586465346/permalink/3546659682105091/
http://snovmr.gov.ua/u-girskomu-starostynskomu-okrugu-snovskoyi-miskoyi-rady-pratsyuvav-mobilnyj-konsultatyvnyj-punkt/
http://snovmr.gov.ua/u-girskomu-starostynskomu-okrugu-snovskoyi-miskoyi-rady-pratsyuvav-mobilnyj-konsultatyvnyj-punkt/
https://www.youtube.com/watch?v=i-JGFoPJqdY
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=427342&tp=page
https://sosnitsa-rada.gov.ua/u-sosniczi-nadano-adresnu-pravovu-dopomogu/
https://mena-edu.cg.gov.ua/index.php?id=427432&tp=page
https://www.facebook.com/groups/217258889029659/permalink/969361277152746/
https://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=427391&tp=page
https://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=427396&tp=0
https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=427462&tp=page
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1619182834/
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1619182834/
https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=427459&tp=page
https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=427464&tp=page
http://nsm.osv.org.ua/news/1619425774/
https://www.youtube.com/watch?v=u9Q5NwSrvYM
https://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=428489&tp=page
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
https://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=428434&tp=0
https://sosnitsa-rada.gov.ua/ogoloshennya-pro-provedennya-onlajn-konkursu-dityachih-malyunkiv-kra%d1%97na-mo%d1%97h-prav/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/ogoloshennya-pro-provedennya-onlajn-konkursu-dityachih-malyunkiv-kra%d1%97na-mo%d1%97h-prav/
https://www.youtube.com/watch?v=BsRK7mpkZ74
https://www.youtube.com/watch?v=p1nEczL6yBY
https://www.facebook.com/groups/2336390586465346/permalink/3546659682105091/
https://www.youtube.com/watch?v=DuhiYChBB-w
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1621340754/
http://snovmr.gov.ua/zmina-rozmiru-alimentiv-ta-styagnennya-dodatkovyh-vytrat-na-utrymannya-dytyny/
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http://snovmr.gov.ua/u-zhovidskomu-starostynskomu-okrugu-snovskoyi-miskoyi-rady-pratsyuvav-mobilnyj-
konsultatyvnyj-punkt/ 

https://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=429565&tp=0 

 

http://snovmr.gov.ua/u-zhovidskomu-starostynskomu-okrugu-snovskoyi-miskoyi-rady-pratsyuvav-mobilnyj-konsultatyvnyj-punkt/
http://snovmr.gov.ua/u-zhovidskomu-starostynskomu-okrugu-snovskoyi-miskoyi-rady-pratsyuvav-mobilnyj-konsultatyvnyj-punkt/
https://nvrada.cg.gov.ua/index.php?id=429565&tp=0

