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Розділ 1. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямками 
 

[1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

III квартал 2016 року виявився насиченим подіями для Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області 

(далі – Регіональний центр).  

 

Відкриття 14 бюро правової допомоги у кожному районному центрі 

Сумської області – черговий крок назустріч громаді. 

 

 
Відкриття Роменського бюро правової допомоги 01.09.2016 

 

Бюро правової допомоги – нові структурні підрозділи місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Бюро стали новим обличчям 

Міністерства юстиції.  Основне  завдання співробітників новоутворених відділів – 

допомагати всім, хто до них звернеться: навіть якщо людина не має права на 

безоплатного адвоката, навіть якщо громадянин прийшов із питанням, яке не 

стосується юридичного захисту, необхідно вислухати кожного і максимально 

допомогти. 
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Працівники бюро правової допомоги надаватимуть безоплатну первинну 

(консультації) та забезпечуватиметься доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги (захист інтересів клієнта в суді). Кожен, хто звернеться до бюро, зможе 

скористатися електронними сервісами Мін’юсту. 

Одним із найважливіших заходів ІІІ кварталу 2016 року стала 

міжрегіональна зустріч у м. Конотоп. Директор Регіонального центру Олена 

Демченко та її заступник Валентина Волобуєва 16.09.2016 взяли участь у 

«круглому столі» на тему: «Права учасників АТО. Самоорганізація для їх захисту 

та відновлення порушених прав». 

 

Регіональний центр організував захід у партнерстві з громадською 

організацією «Громадське бюро «Правозахист» та громадською організацією 

«Спілка учасників АТО Сумської області» у рамках проекту «Знай! Вимагай! 

Навчай! Мережа параюристів з питань захисту прав учасників АТО та членів їх 

сімей» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 

 

 
Учасники «круглого столу» в м. Конотоп 16.09.2016 

 

Основним завданням зустрічі було напрацювання пропозицій щодо 

створення стратегії з недопущення порушення прав учасників АТО та членів їх 

родин, особливо через самоорганізацію всіх зацікавлених сторін, у першу чергу 

самих бійців, в питанні захисту та відновленні порушених прав. 

 

На заході були представлені практики роботи центрів з надання БВПД щодо 

забезпечення учасників АТО безоплатною правовою допомогою. Зокрема, 
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практики надання такої допомоги бійцям як безпосередньо у центрах, так і в 

рамках виїзних пунктів консультування на базі медичних закладів, де проходять 

реабілітацію бійці тощо. 

 
Виступ Олени Демченко під час «круглого столу» 16.09.2016 

 

Під час модерованої дискусії учасники обговорили різні аспекти практичної 

діяльності з питань захисту прав учасників АТО – необхідність розширення кола 

правових послуг та, зокрема, внесення змін до чинного законодавства про 

безоплатну правову допомогу в частині надання правових послуг учасникам АТО 

ще до отримання ними такого статусу, співпрацю з різними інституціями та 

організаціями задля вирішення питань захисту прав як учасників АТО, так і їх 

сімей. 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pytannia-zakhystu-ta-vidnovlennia-porushennia-

prav-uchasnykiv-ato-obhovoryly-u-konotopi 

 

Для поширення інформації про безоплатну правову допомогу відбувалося 

розповсюдження матеріалів у приміщеннях судів, прокуратурі Сумської області, 

під час «вуличного інформування», проведення комунікативних заходів та заходів 

щодо інформування населення про створювані бюро правової допомоги. 

 

Під час проведення «вуличних інформувань», які відбувалися 26.07.2016, 

30.08.2016, 29.09.2016, працівники Регіонального центру поспілкувалися із 

перехожими на центральних вулицях міста Суми. Мова йшла про те, що таке 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pytannia-zakhystu-ta-vidnovlennia-porushennia-prav-uchasnykiv-ato-obhovoryly-u-konotopi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pytannia-zakhystu-ta-vidnovlennia-porushennia-prav-uchasnykiv-ato-obhovoryly-u-konotopi
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безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати, а також про безоплатну 

правову допомогу у кримінальному провадженні. Чим більше громадяни 

володіють інформацію про свої права, тим вони захищені. 

 

 
Головний спеціаліст РЦ Сергій Шматко проводить інформування 30.08.2016 

 

Директор Регіонального центру Олена Демченко взяла участь у сесії 

обласної ради - 10.08.2016 та колегіях обласної  адміністрації - 21.07.2016 та 

18.08.2016. 

 

28.07.2016 Олена Демченко у приміщенні Головного територіального 

управління юстиції у Сумській області взяла участь у нараді з використанням 

засобів відеоконференцзв'язку під головуванням Міністра юстиції України Павла 

Петренка. Були обговорені нагальні питання, які стосуються відкриття бюро 

правової допомоги та реалізації пілотного проекту щодо реєстрації громадських 

формувань. Учасники заходу отримали цінну інформацію, яка дозволить 

покращити роботу системи безоплатної правової допомоги. 

 

Заступник директора Регіонального центру Валентина Волобуєва 29.07.2016 

взяла участь у круглому столі, організованому Сумським МЦ щодо особливостей 

реєстрації ГО фронт-офісами МЦ. 

 

08.07.2016  Валентина Волобуєва в рамках меморандуму про співпрацю між 

Національною поліцією України та Міністерством юстиції України провела 

робочу зустріч у Головному управлінні Національної поліції у Сумській області  

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1363 

«Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту 

або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».  

 

Валентина Волобуєва, заступник директора Регіонального центру, 

28.07.2016 мала робочу зустріч з представниками Національної поліції, що 

відбулася в Києві. Серед основних тем заходу було надання рекомендацій до 

правил внутрішнього розпорядку ізоляторів тимчасового тримання, які 

супроводжувались обговоренням і наведенням аргументів. Також важливою 

частиною зустрічі стала робота регіональних команд. Відбувся обмін досвідом та 

узагальнення складнощів, які варто усунути. 

 

 
Робоча зустріч Валентини Волобуєвої 28.07.2016 

 

Директор Регіонального центру Олена Демченко та її заступник Валентина 

Волобуєва взяли участь у робочій зустрічі 03.08.2016 з представниками ГУНП 

області в РЦ з питань співпраці у виконанні постанови КМУ 1363. 
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Робоча зустріч 03.08.2016 з представниками  

Головного управління Національної поліції України 

 

Валентина Волобуєва, заступник директора Регіонального центру,  провела 

зустрічі зі слідчими. 25.08.2016 вона відвідала м. Тростянець та смт Велика 

Писарівка, де поспілкувалася з представниками слідчих відділів Вікторією 

Рибалко та Русланом Забарою. 

 

Валентина Волобуєва, заступник директора Регіонального центру,  

08.09.2016 прочитала лекцію для співробітників Національної поліції України в 

Сумської області на тему: «Безоплатна правова допомога. Функціонування та 

розвиток». 

 

Директор Регіонального центру Олена Демченко та її заступник Валентина 

Волобуєва 03.08.2016 взяли участь у «круглому столі» за участі керівника 

громадської ради при МВС України в Головному управлінні Національної поліції 

області з питань співпраці. 

 

Олена Демченко 11.08.2016 взяла участь у Координаційній раді з надання 

допомоги учасникам АТО у Сумській області (Сумська обласна державна 

адміністрація). 

 

Директор Регіонального центру Олена Демченко ввійшла до складу 

Координаційної ради з надання допомоги учасникам антитерористичної операції 

та членам їх сімей у Сумській області. 
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Під час засідання Олена Демченко: 

  

 детально окреслила основні позиції та переваги системи 

безоплатної правової допомоги;  

 наголосила на відкритті бюро правової допомоги у кожному 

районному центрі області; 

  підкреслила важливість реалізації пілотного проекту, який наділив 

місцеві центри з надання БВПД функціями прийому та видачі 

документів при реєстрації громадських формувань; 

 звернула увагу на кооперацію з громадськими організаціями.  

 

Спільно з «Громадським бюро «Правозахист» Регіональний центр буде 

реалізовувати проект, покликаний створити мережу параюристів із числа 

учасників АТО, членів родин воїнів, волонтерів, громадських активістів, юристів-

практиків для захисту прав ветеранів АТО.  

 

Важливою частиною проекту є просвітницька кампанія про права та 

обов'язки учасників АТО та мобілізованих серед ветеранів АТО, їх близьких, а 

також тих, хто зараз служить (мобілізовані, контрактники, солдати строкової 

служби) чи лише чекає на мобілізацію. 
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[2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги 

 

Щомісячно ведеться системна робота щодо отримання відповідної 

інформації від адвокатів та клієнтів за виданими дорученнями. За квартал 

здійснено 3 узагальнення. 

 

Проводиться моніторинг адвокатів в судових засіданнях суду першої 

інстанції та в апеляційному суді Сумської області.  

 

 Здійснено 19 моніторингів. 

 Також проведено 3 моніторинги бесід із засудженими. 

 

Двічі на місяць ведеться системна робота щодо здачі адвокатами звітів по 

виконаним дорученням. Здійснено 6 узагальнень. 

 

Щокварталу, до 5 числа наступного місяця, проводяться звірки з 19 

територіальними підрозділами ГУНП в Сумській області. Звірку проведено до 

05.10.2016. 

 
Робота під час звірки 

 

Для адвокатів, які надають БВПД, Валентиною Волобуєвою 26.08.2016 у 

м. Ромни було проведено лекцію-семінар щодо дотримання стандартів якості та 

обговорено питання про надання правової допомоги. 

 

Здійснено 3 узагальнення інформації  щодо успішного захисту та кращих 

практик адвокатської діяльності. 
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[3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними 

 

Здійснюється сприяння обміну досвідом та підвищенню професійної 

майстерності адвокатів. З метою вивчення потреб та актуальних тем для 

підвищення кваліфікації адвокатів системи БВПД були проведені анкетування 

адвокатів. У соціальній мережі Facebook проводився моніторинг навчань та інших 

заходів, що проводяться в регіоні. 

 

Валентина Волобуєва, заступник директора Регіонального центру, 

04.07.2016 брала участь у фокус-групі в рамках дослідження, що реалізується 

Міжнародним фондом «Відродження» у співпраці з Правовою Ініціативою 

Відкритого Суспільства та присвячене ролі прокурора на досудовій стадії процесу 

у м. Київ. 

 

У Регіональному центрі  15.09.2016 було проведено психологічний тренінг, 

на якому адвокати, що співпрацюють з системою БВПД, отримали інформацію 

про особливості побудови конструктивних стосунків із клієнтами. 

 

 
Анкетування під час тренінгу 15.09.2016 

 
Важливою стороною професійної діяльності адвоката є стосунки з людьми. 

Ця робота багато в чому відрізняється від інших професій, де також 

передбачається міжособистісне спілкування та взаємодія.  
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Ці відмінності визначаються особливими умовами праці, незвичними 

ситуаціями та обставинами. Перш за все, це спілкування з новими і такими 

різними людьми не за власним бажанням адвоката; спілкування з людьми, справи 

та дії яких не завжди викликають співчуття чи симпатію. 

 

 
Тренінг 15.09.2016 проводить Ірина Марухина 

 
Насичений корисною інформацією тренінг провела завідувач навчально-

методичного центру психологічної служби Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти Ірина Марухина. 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/advokaty-diznalysia-pro-osoblyvosti-pobudovy-

konstruktyvnykh-stosunkiv-iz-kliientamy 

 

Заступник директора Регіонального центру Валентина Волобуєва та 

адвокати Сумщини, які співпрацюють з системою безоплатної вторинної правової 

допомоги, 23.09.2016 відвідали м. Полтава, де взяли участь у презентації 

результатів моніторингу реалізації Кримінального процесуального кодексу 

України, який проводився в судах м. Києва. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/advokaty-diznalysia-pro-osoblyvosti-pobudovy-konstruktyvnykh-stosunkiv-iz-kliientamy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/advokaty-diznalysia-pro-osoblyvosti-pobudovy-konstruktyvnykh-stosunkiv-iz-kliientamy


Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними  
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Адвокати Сумщини на презентації результатів моніторингу 23.09.2016, 

м.Полтава 

 

Презентація відбулася у розвиток пілотного проекту «Моніторинг реалізації 

нового Кримінального процесуального кодексу України», який в 2014 році 

проводився в судах м. Києва за ініціативи Уповноваженого з прав людини та за 

підтримки Ради Європи в рамках проекту «Підтримка реформи кримінальної 

юстиції в Україні», а також Програми реформування кримінального судочинства 

та боротьби з корупцією в Україні Департаменту юстиції США та Програми 

розвитку ООН (ПРОООН) в Україні. 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prezentatsiia-rezultativ-monitorynhu-realizatsii-

kryminalnoho-protsesualnoho-kodeksu-ukrainy-iakyi-provodyvsia-v-sudakh-m-kyieva 

 

 

 

 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prezentatsiia-rezultativ-monitorynhu-realizatsii-kryminalnoho-protsesualnoho-kodeksu-ukrainy-iakyi-provodyvsia-v-sudakh-m-kyieva
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prezentatsiia-rezultativ-monitorynhu-realizatsii-kryminalnoho-protsesualnoho-kodeksu-ukrainy-iakyi-provodyvsia-v-sudakh-m-kyieva
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[4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 

 

Регіональний центр в особі виконуючого обов’язки директора Валентини 

Волобуєвої та громадська приймальня Української Гельсінської спілки з прав 

людини у м. Суми в особі координатора Володимира Виноградова підписали 

Меморандум про співпрацю 28.09.2016. 

 

 
Підписання Меморандуму про співпрацю 28.09.2016 

 

Валентина Волобуєва висловила сподівання на тісну співпрацю, яка 

дозволить реалізувати корисні для суспільства проекти, розповсюдити серед 

населення інформацію про безоплатну правову допомогу та, власне, стане опорою 

для вирішення правових питань. 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/memorandum-pro-spivpratsiu-pidpysano 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/memorandum-pro-spivpratsiu-pidpysano
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[5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД 

 

Між представниками Регіонального центру (заступником директора 

Валентиною Волобуєвою, начальниками відділів Оксаною Коваленко та Наталією 

Поставською, головним спеціалістом Владиславом Розторгуєвим) та менеджером 

проектів громадської організації «Громадське бюро «Правозахист» Іриною 

Стегній 21.09.2016 відбулася робоча зустріч. 

 

 
Робоча зустріч 21.09.2016 з Іриною Стегній 

 

Між Регіональним центром та громадською організацією діє Меморандум 

про співпрацю, що втілився в проведенні міжрегіонального «круглого 

столу» на тему: «Права учасників АТО. Самоорганізація для їх захисту та 

відновлення порушених прав». Захід відбувся в м. Конотоп 16.09.2016 у рамках 

проекту «Знай! Вимагай! Навчай! Мережа параюристів з питань захисту прав 

учасників АТО та членів їх сімей», керівником якого є Ірина Стегній. Проект 

реалізовується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в 

Україні. 
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Сторони обговорили етапи підготовки та реалізації низки заходів, що 

планується провести до кінця 2016 року. Така співпраця дозволить у майбутньому 

краще розпоряджатися потенціалом можливостей. 

 

Головний спеціаліст Регіонального центру Владислав Розторгуєв 21.09.2016  

провів робочу зустріч з представниками Української Гельсінської спілки з прав 

людини Володимиром Виноградовим та Наталією Єсіною. 

 

 
Володимир Виноградов, Наталія Єсіна, Владислав Розторгуєв (21.09.2016) 

 

Щоденно до громадської приймальні УГСПЛ у м. Суми за допомогою 

звертаються люди, яким довелося залишити дім через скрутне становище на сході 

України, – внутрішньо переміщені особи. І хоча представники спілки 

намагаються вирішувати всі проблемні питання, є те, що знаходиться за межею 

їхньої компетенції. Якщо мова йде про захист інтересів громадян у суді – це вже 

завдання для безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Під час робочої зустрічі були обговорені заходи, на яких можна 

познайомити вказану категорію вразливих осіб із системою БВПД, розповісти про 

особливості вирішення типових проблем та, за необхідності, надати як первинну 

(консультативну), так і вторинну (надання адвоката) допомогу. 
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Для підвищення кваліфікації працівників місцевих центрів були проведені 

наступні заходи: 

 

12.07.2016 Навчання відповідальних за реєстрацію ГО РЦ та МЦ державним 

підприємством «Національні інформаційні системи»; 

27.07.2016 Внутрішні навчання працівників місцевих центрів, відповідальних 

за ведення кадрової роботи, на тему: «Документи з особового 

складу – реєстрація, ведення, облік». 

 

У м.Суми  04.08.2016 було проведено регіональний установчий семінар для 

новопризначених працівників бюро правової допомоги у Сумській області. 

 

 
Учасники регіонального установчого семінару 04.08.2016 

 

Новопризначені керівники ознайомились із системою правової допомоги 

завдяки докладним презентаціям директора Регіонального центру Олени 

Демченко, заступника директора Валентини Волобуєвої та директорів місцевих 

центрів Сумської області – Валентини Трошечко (м.Суми), Миколи Гудіми 

(м.Шостка), Олександра Мухи (м.Конотоп), Тамари Козир (м.Охтирка). 
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Працівники бюро отримали найнеобхіднішу інформацію (04.08.2016) 

 

На заході були присутні та брали активну участь: 

 

Олександр Баранов, заступник директора Координаційного центру з надання 

правової допомоги; 

Ірина Бондаренко, директор Другого Одеського місцевого центру; 

Віталій Сольський, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру з надання БВПД у 

Тернопільський області. 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kerivnyky-biuro-pravovoi-dopomohy-hotovi-do-

pryiomu-hromadian 

 

Звісно, робота триває, тому 09.09.2016 був затверджений Локальний план 

заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Сумській області на IV квартал 2016 року з виконання Плану надання 

безоплатної правової допомоги на 2016 рік у Сумській області. 

 
 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kerivnyky-biuro-pravovoi-dopomohy-hotovi-do-pryiomu-hromadian
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kerivnyky-biuro-pravovoi-dopomohy-hotovi-do-pryiomu-hromadian
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[6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання 

його функцій 
 

Проводилася організація системного аналізу  звернень громадян, підготовка 

та систематична актуалізація юридичних консультацій для вирішення типових 

проблемних питань.  

 

Так, до Координаційного центру з надання правової допомоги були надані 

пропозиції: 

 

 внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до 

безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання; 

 щодо проекту Закону України «Про гарантовану державою професійну 

правничу допомогу» 

 до Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо покращення реалізації права ув’язнених та засуджених на 

правову допомогу» 

 до проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанов КМУ від 

28.12.2011 №1363 і від 02.07.2014 №228» щодо випадків затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. 

 

Заступник директора Регіонального центру Валентина Волобуєва 14.09.2016 

брала участь у робочій нараді керівників системи безоплатної правової допомоги, 

яка відбулася у Києві. 

 

Зустріч керівників Координаційного центру з надання правової допомоги та 

регіональних центрів з надання БВПД стосувалася питань планово-фінансової 

діяльності центрів. 

 
Робоча нарада в м. Київ 14.09.2016 
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Відповідно до плану були проведені внутрішні навчання працівників. 

 

 
Внутрішнє навчання працівників 30.09.2016 

 

Головний спеціаліст Сергій Шматко 12.07.2016 провів навчання щодо реєстрації 

громадських формувань РЦ та МЦ державним підприємством «Національні 

інформаційні системи». 

Заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ольга Коваленко 26.07.2016 провела навчання щодо Закону «Про 

амністію у 2016 році». 

Заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Валентина Волобуєва 02.08.2016 провела навчання щодо 

вивчення проекту Закону України «Про гарантовану правничу допомогу…» 

Головний спеціаліст Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області Марина Андрієнко провела 30.09.2016 

внутрішнє навчання працівників на тему: «Досвід зарубіжних країн в системі 

БВПД. Підстави та порядок надання БВПД. Підстави та порядок заміни 

адвокатів». 

 

 
 



Результативні показники діяльності   
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[7.] Взаємодія із засобами масової інформації 

 

За III квартал 2016 року на сайті Регіонального центру було розміщено 72 

інформації.  

 
Сайт Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

у Сумській області 

 

На сторінці Регіонального центру в соціальній мережі Facebook зроблено 47 

публікацій. 

 
Наша сторінка: https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/ 

 

Директор Регіонального центру   Олена Демченко 05.07.2016 взяла участь у 

прес-конференції в Сумському МЦ на тему: «Перший рік діяльності Сумського 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/
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місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги в реальних історіях 

реальних людей». 

 
Прес-конференція 05.07.2016 

 

Задля інформування та розповсюдження інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги серед 

цільових груп населення та суб'єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу були проведені інформаційні розсилки для ЗМІ. 

 

Валентина Волобуєва, заступник директора Регіонального центру, 

11.07.2016 дала інтерв’ю на ТБ ua.sumy – «Правова допомога особам, які 

знаходяться на замісній терапії». 

 

За звітний період Інтернет-ЗМІ розмістили наступні публікації: 

 

06.07.2016 
Сайт Буринської районної 

державної адміністрації 

«Правова допомога стала 

доступнішою» 

06.07.2016 
Сайт Сумської обласної 

державної адміністрації 

«Правова допомога стала 

доступнішою» 

18.08.2016 Сайт Сумської обласної ради 
«Правова допомога відтепер 

доступна кожному» 

22.08.2016 Сайт Всі Суми 
«Как работает правовая 

помощь на Сумщине?» 

22.08.2016 Сайт Город Сумы 
«На Сумщине правовая 

помощь доступна каждому» 

22.08.2016   Сайт RegioNews 
«Правова допомога доступна 

кожному» 

20.09.2016 Сайт XPRESS «Представники чотирьох 
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областей радились у 

Конотопі» 

20.09.2016 Сайт Сумської обласної ради 

«Питання захисту та 

відновлення порушених прав 

учасників АТО обговорили у 

Конотопі» 

20.09.2016 Сайт RegioNews 

«Питання захисту та 

відновлення порушених прав 

учасників АТО обговорили у 

Конотопі» 

20.09.2016 Сайт SUMYTODAY 

«Питання захисту та 

відновлення порушених прав 

учасників АТО обговорили у 

Конотопі» 

 

У газетах надруковані наступні матеріали: 
 

14.07.2016 
«Ярмарок» № 28 «Правова допомога кожному» 

10.08.2016 «Ваш шанс» № 32 
«Бюро правової допомоги 

готується до роботи» 

 

 
Публікація в газеті «Ярмарок» від 14.07.2016 

 

Щомісяця проводиться наповнення інформаційного дайджесту системи 

безоплатної правової допомоги в Україні, який знаходиться у вільному доступі за 

посиланням нижче. 

 
За посиланням ви можете переглянути випуски інформаційного дайджесту: 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/mediafiles/891-informatsiinyi-daidzhest 

 

Проводиться щомісячний моніторинг інформаційної присутності центрів у 

засобах масової інформації на регіональному та місцевому рівні, а також 

моніторинг офіційного веб-сайту УМВС України в Сумській області щодо 

неповідомлення РЦ про факти затримання осіб.

http://www.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/mediafiles/891-informatsiinyi-daidzhest
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Розділ 2. Результативні показники діяльності 

За оперативною інформацією з 01.07.2016 по 30.09.2016 року Регіональним центром з 

надання БВПД у Сумській області було видано 538 доручень адвокатам для надання БВПД, у 

тому числі:  

 6 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 64 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманим та / або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою;  

 303 – для здійснення захисту за призначенням;  

 29 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

 25 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру;  

 3 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 82 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК; 

 26 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 

 

Розподіл осіб за звітний період 

 

 

 
 

 

 

Адміністративне 
затримання 

1,12% 

Затримані та/або 
обрано 

запобіжний захід 
у вигляді 

тримання під 
вартою 
11,90% 

Захист за 
призначенням 

56,32% 
Окремі 

процесуальні дії 
5,39% 

Примусові 
заходи 

медичного 
характеру 

4,65% 

Екстрадиція 
0,56% 

Відповідно до 
статті 537 КПК 

15,24% 

Засуджені до 
покарання у 

вигляді 
позбавлення волі 

4,83% 

 
 



Взаємодія із засобами масової інформації   
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З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром у 3 кварталі 

2016 року:  

 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 19 судових 

засіданнях у кримінальних провадженнях; 

 проведено  3 бесіди з клієнтами; 

 проведено  84 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 395  перевірок достовірності наданої адвокатами 

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 

 


