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ВСТУП 3 

 

ВСТУП 
 
Чисельність населення Сумської області станом на 01.01.2016 становить           

1 113,3 тис. осіб. 
На території Сумщини функціонують: Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної допомоги у Сумській області (далі – Регіональний центр) та 
4 місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у містах 
Конотопі, Охтирці, Сумах та Шостці, у складі яких з 01.09.2016 діють 14 бюро 
правової допомоги. 

Відкриття бюро правової допомоги дозволило розширити сферу охоплення 

правовими послугами населення районів області. 

 

ДІАГРАМА 

динаміки кількості звернень громадян за правовою допомогою 

до місцевих центрів Сумщини у 2016 році 
 

 
  

455 
січень 

727 
лютий 

888 
березень 

792 
квітень 

641 
травень 

602 
червень 

718 
липень 

792 
серпень 

1499 
вересень 

1490 
жовтень 

2065 
листопад 

1911 
грудень 
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ВСТУП 5 

 

 
Конотопський МЦ охоплює 5 районів обслуговування: 

 

м.Конотоп та Конотопський район 121,0 тис. осіб 
м.Буринь та Буринський район 25,0 тис. осіб 

смт Липова Долина та Липоводолинський район 18,8 тис. осіб 
смт Недригайлів та Недригайлівський район 24,6 тис. осіб 

м.Ромни та Роменський район 74,3 тис. осіб 

ВСЬОГО: 263,7 тис. осіб 
(23,7% від загальної кількості населення Сумської області) 

 
Охтирський МЦ охоплює 4 райони обслуговування: 

 
м.Охтирка та Охтирський район 75,3 тис. осіб 

смт Велика Писарівка та Великописарівський район 19,2 тис. осіб 
м.Лебедин та Лебединський район 46,0 тис. осіб 

м.Тростянець та Тростянецький район 35,1 тис. осіб 

ВСЬОГО: 175,6 тис. осіб 
(15,8% від загальної кількості населення Сумської області) 

 
Сумський МЦ охоплює 4 райони обслуговування:  
 

м.Суми та Сумський район  333,0 тис. осіб 

м.Білопілля та Білопільський район 50,7 тис. осіб 
смт Краснопілля та Краснопільський район 28,6 тис. осіб 

м.Путивль та Путивльський район 27,8 тис. осіб 

ВСЬОГО: 440,1 тис. осіб 
(39,5% від загальної кількості населення Сумської області) 

 
Шосткинський МЦ охоплює 5 районів обслуговування: 

 

м.Шостка та Шосткинський р-н 97,9 тис. осіб 
м.Глухів та Глухівський р-н 57,2 тис. осіб 

м.Кролевець та Кролевецький р-н 38,4 тис. осіб 
м.Середино-Буда та Середино-Будський р-н 16,5 тис. осіб 

смт Ямпіль та Ямпільський р-н 23,9 тис. осіб 

ВСЬОГО 233,9 тис. осіб 
(21,0 % від загальної кількості населення Сумської області) 
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Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за 
пріоритетними напрямками 

 

[1.1]  Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

 

Веде по життю нас дорога,  
Крізь терні йдемо, крізь проблеми,  
Та є правова допомога,  
Яку безоплатною звемо. 

 
Чи люди похилого віку,  
Чи сироти-діти - ідемо!  
Даруємо Права Вам ліки,  
Та коштів за це не беремо! 
 
Ти біженець, воїн, дитина? 
Для нас ти - Почесний Клієнт! 
Бо гасло живе в Україні:  
«Народ - головний Президент!» 
 
Ласкаво всіх просимо, люди! 
Чи з міста Ви, може - з села? 
Дім Права тут є, був і буде! 
Хай всіх він боронить від зла!   

 
Ці слова очільника Краснопільського бюро правової допомоги Сергія 

КУЦЕРЕНКА під час відкриття бюро по праву стали девізом для усієї спільноти 
фахівців системи БВПД Сумщини: 

 
У 2016 році Регіональний центр і Конотопський, Охтирський, Сумський, 

Шосткинський місцеві центри та їх структурні підрозділи – бюро правової 
допомоги – забезпечували сталий розвиток системи безоплатної правової 
допомоги на Сумщині.  
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Основними завданнями стали: 
 

забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги; 

моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

інтеграція первинної та вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад; 

забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з 
Регіональним центром; 

розвиток інституційної спроможності, ресурсів Регіонального та 
місцевих центрів до виконання їх функцій; 

взаємодія із засобами масової інформації. 

 

Черговим кроком щодо посилення правової спроможності 
територіальних громад Сумщини стало відкриття  14 бюро правової допомоги 
у ІІІ кварталі 2016 року.   

 
В урочистостях, з нагоди відкриття бюро правовї допомоги, брали участь 

керівництво та фахівці Регіонального центру, очільники місцевих органів влади, 
депутати, адвокати системи БВПД, судді, громадськість, представники засобів 
масової інформації.  

 

КОНОТОПСЬКИЙ МЦ 
 

    
 
На фото: Відкриття Роменського бюро правової допомоги (зліва) та відкриття 

Недригайлівського бюро правової допомоги (справа), 01.09.2016 
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ОХТИРСЬКИЙ МЦ 
 

     
 
На фото: Відкриття Лебединського бюро правової допомоги, 31.08.2016 (зліва) та 

відкриття Тростянецького бюро правової допомоги, 01.09.2016 (справа) 

 
СУМСЬКИЙ МЦ 

 

                           
На фото:  Відкриття Краснопільського бюро правової допомоги, 29.08.2016 

 
ШОСТКИНСЬКИЙ МЦ 

 

   
 

На фото:  Відкриття Ямпільського бюро правової допомоги (зліва) та    
відкриття Глухівського бюро правової допомоги (справа), 01.09.2016 
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Одним із пріоритетних напрямків роботи є співпраця з органами 
державної влади та місцевого самоврядування для розв`язання правових 
проблем громадян та   захисту суспільних інтересів територіальних громад. 

 
У 2016 році очільники Регіонального та місцевих центрів брали участь у: 
 

79 засіданнях сесій обласної, міських (районних) рад; 

74 колегіях обласної та районних державних адміністрацій 

 
Так, за активної участі директора Охтирського МЦ Тамари КОЗИР на сесії 

Охтирської міської ради у листопаді 2016 року  прийнято «Програма розвитку 
правової допомоги на 2017-2021 рр. м.Охтирка».  

 

   
 

На фото: Виступ на засіданні комісії Охтирської міської ради директора Охтирського МЦ 
Тамари КОЗИР  з питання прийняття Програми розвитку правової допомоги на 
2017-2021 роки,  21.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zasidannia-komisii-u-okhtyrskii-miskii-radi 

 
У 2016 році фахівцями Регіонального та місцевих центрів організовано, 

проведено та взято участь у 382 семінарах, засіданнях у форматі «круглий стіл», 
конференціях тощо.  
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Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО та її заступник 
Валентина ВОЛОБУЄВА 16.09.2016 брали участь у засіданні формату «круглий 
стіл» 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. 

 
У засіданні формату «круглий стіл» на тему: «Права учасників АТО. 

Самоорганізація для їх захисту та відновлення порушених прав» брали участь:  
 

Олена СІНЧУК 
начальник управління забезпечення доступу до правової 
допомоги Координаційного центру з надання  правової 
допомоги 

Ірина СТЕГНІЙ 
керівник проекту «Знай! Вимагай! Навчай! Мережа 
параюристів з питань захисту прав учасників АТО та членів 
їх сімей» 

Олена ДЕМЧЕНКО 
директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Сумській області 

Директори 
регіональних та місцевих центрів Київської, Полтавської, 
Сумської, Чернігівської областей; 

Представники громадських організацій та засобів масової інформації 

 
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. 
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На фото:   Учасники засідання у форматі «круглий стіл», 16.09.2016, м. Конотоп 

 
За словами директора Регіонального центру Олени ДЕМЧЕНКО - надання 

якісної допомоги - основа у подоланні недовіри, а подібні заходи, як 
міжрегіональний круглий стіл, тільки сприяють отриманню досвіду, який можна 
втілити у допомозі учасникам АТО. 
 
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 

 
Круглий стіл на тему: «Проблеми надання правової допомоги ВПО» за 

участю представника ГО «Крим SOS» відбувся 24.11.2016, на якому його  
учасники обговорили питання захисту прав і свобод переселенців, поділилися 
досвідом у цій сфері. Підсумком заходу стало підписання Меморандуму. 
Документ створений для об'єднання зусиль Регіонального центру та 
громадської організації «Крим SOS», наприклад, для розробки спільних 
проектів та реалізації місцевих ініціатив з питань, що відповідають меті 
Меморандуму. 
  



Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 12 
 

 
 
На фото:  Учасники «круглого столу» на тему «Проблеми надання правової допомоги 

ВПО», 24.11.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-pidpysaly-novyi-
memorandum-poklykanyi-zakhyshchaty-interesy-vnutrishno-peremishchenykh-osib  

 
Регіональний центр спільно із громадською організацією «Громадське 

бюро «Правозахист» провів 29.11.2016 тренінг для параюристів – воїнів АТО на 
тему: «Захист прав військовослужбовців: соціальний, психологічний, судовий 
аспекти». 

 

 
 

На фото: Виступ директора Регіонального центру  Олени ДЕМЧЕНКО на тренінгу для 
параюристів – воїнів АТО, 29.11.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-
sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-pidpysaly-novyi-memorandum-poklykanyi-zakhyshchaty-interesy-vnutrishno-peremishchenykh-osib
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-pidpysaly-novyi-memorandum-poklykanyi-zakhyshchaty-interesy-vnutrishno-peremishchenykh-osib
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru
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КОНОТОПСЬКИЙ МЦ 

 
На базі Конотопського МЦ  06.10.2016 відбулося засідання клубу 

спілкування для студентів на тему: «Правова компетентність підлітків». Цей 
захід проходив у рамках реалізації проекту «Здоровий вибір» молодіжною 
організацією студентів «Новий час» Конотопського політехнічного технікуму 
Конотопського інституту Сумського державного університету. 

 
Учасниками інтерактивного спілкування були студенти із трьох навчальних 

закладів міста, викладачі, представники Конотопського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та місцевого центру. Молодь 
цікавили питання щодо вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління в 
громадських місцях; відповідальність за вживання нецензурної лайки; 
відповідальність за насильство в Інтернеті: цькування інших осіб, залякування, 
розміщення чужих фото без дозволу тих, хто на них зображений тощо. Усі 
присутні на початку спілкування переглянули мультиплікаційний ролик «Ти і 
поліція» про різні ситуації в яких правоохоронці, які б мали захищати права 
громадян, самі чинять правопорушення по відношенню до них.   

 

      
 

На фото: Проведення заходу для студентів, 06.10.2016, м.Конотоп 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347596905584855&set=pcb.1479457188735251&type

=3&theater 

 
ОХТИРСЬКИЙ МЦ 

 
У вересні 2016 року працівники Великописарівського бюро правової 

допомоги  провели семінар з представниками органів місцевого 
самоврядування в приміщенні Великописарівської райдержадміністрації, де 
інформували про умови та правила надання безоплатної правової допомоги. 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347596905584855&set=pcb.1479457188735251&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347596905584855&set=pcb.1479457188735251&type=3&theater
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На фото:  Семінар проводить керівник Великописарівського бюро правової допомоги           

Євген МОРОЗ, 13.09.2016, смт Велика Писарівка 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-u-velykopysarivskii-rda 
 

СУМСЬКИЙ МЦ 
 

Актуальні питання обговорено у Сумському МЦ 23.11.2016 на засіданні 
тематичного круглого столу, присвяченого змінам у законодавстві щодо 
громадських формувань. Його учасники, серед яких - особи з обмеженими 
фізичними можливостям, обговорили питання  розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги. 

 

 

На фото: Під час проведення круглого столу за темою:  «Зміни до відомостей про 

громадські формування», 23.11.2016, м.Суми   

Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1087467161352630 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-u-velykopysarivskii-rda
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1087467161352630
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ШОСТКИНСЬКИЙ МЦ 
Начальник Кролевецького бюро правової допомоги Наталія ДЕНИСЕНКО 

02.11.2016 брала участь в інформаційному семінарі для безробітних, які 
перебувають на обліку у Кролевецькому районному центрі зайнятості, аби 
поінформувати їх стосовно доступу до якісної безоплатної правової допомоги. 

 

 
 
На фото: Начальник Кролевецького  бюро правової допомоги  Наталія ДЕНИСЕНКО        

проводить семінар для безробітних, 02.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezoplatna-pravova-dopomoha-dlia-
bezrobitnykh 

 
Працівники Регіонального та місцевих центрів здійснювали поширення 

інформаційних матеріалів щодо системи БВПД у громадському транспорті, 
гуртожитках, судах, прокуратурах, правоохоронних органах, закладах охорони 
здоров’я, інтернатах, дитячих будинках, військкоматах, військових частинах, 
Центрах надання адміністративних послуг, громадських приймальнях, 
бібліотеках, громадських радах. Усього у 2016 році проведено 294 заходи. 

 
З метою поширення серед населення правових знань, інформації щодо  

правих послуг, що надаються Регіональним та  місцевими центрами, юристи   
брали активну участь у проведенні такого заходу як «вуличне інформування». У 
2016 році для мешканців населених пунктів відбулося 254 таких заходи.   
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezoplatna-pravova-dopomoha-dlia-bezrobitnykh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezoplatna-pravova-dopomoha-dlia-bezrobitnykh
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На фото: Працівники Регіонального центру   проводять «вуличне інформування», 

06.12.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainskyi-tyzhden-prava-
oznamenuvavsia-flesh-mobom 
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/vseukranskij_tizhden_prava_u_sumah_zustrli_fleshm
obom 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainskyi-tyzhden-prava-oznamenuvavsia-flesh-mobom
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainskyi-tyzhden-prava-oznamenuvavsia-flesh-mobom
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/vseukranskij_tizhden_prava_u_sumah_zustrli_fleshmobom
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/vseukranskij_tizhden_prava_u_sumah_zustrli_fleshmobom
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КОНОТОПСЬКИЙ  МЦ 

 

       
 
На фото: «Вуличне  інформування» м.Ромни, 17.11.2016 (зліва), смт Недригайлів (справа) 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.707510562740972/707510499407645/?ty
pe=3&theater 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.703269986498363/703269939831701/?ty
pe=3&theater 

 
ОХТИРСЬКИЙ МЦ 

 

      
 

На фото: Інформування громадян проводить керівник Великописарівського бюро правової 
допомоги Євген МОРОЗ 

Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/904343433029514 

 

 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.707510562740972/707510499407645/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.707510562740972/707510499407645/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/904343433029514
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СУМСЬКИЙ МЦ 
Особливу увагу мешканців населених пунктів Краснопільщини, 

Білопільщини, Путивльщини та м.Суми привертає брендовий одяг працівників 
місцевого центру  з логотипом «Безоплатна правова допомога». 

 

 
 
На фото:   Проведення «вуличного інформування»,  м.Путивль 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1099881793444500  

 

ШОСТКИНСЬКИЙ МЦ 
 

 
 
На фото: Головний спеціаліст Ямпільського бюро правової допомоги Володимир 

ЄВТУШЕНКО проводить «вуличне інформування», 02.11.2016, м.Дружба 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vulychne-informuvannia-v-m-druzhba-
yampilskoho-raionu 

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1099881793444500
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vulychne-informuvannia-v-m-druzhba-yampilskoho-raionu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vulychne-informuvannia-v-m-druzhba-yampilskoho-raionu
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З метою забезпечення взаємодії з керівництвом прокуратури, судів, 

правоохоронних органів, пенітенціарної служби, органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, адвокатури у 2016 році проведено 172 робочі 
зустрічі. 

 
Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО увійшла до складу 

комісії, що здійснює відбір на службу в поліцію Сумщини та проводить конкурси 
на заміщення вакантних посад. Перше засідання вищезазначеної комісії 
проведено   27.10.2016.    

 

 
 

На фото: Таємним голосуванням обирають голову поліцейської комісії та секретаря. 
Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО віддає свій голос, 27.10.2016, 
м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-rozpochala-robotu-postiina-
politseiska-komisiia 

 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-rozpochala-robotu-postiina-politseiska-komisiia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-rozpochala-robotu-postiina-politseiska-komisiia
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Працівники Регіонального та місцевих центрів активно співпрацюють з 
фахівцями Укрпошти, учнями загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних 
навчальних закладів, студентами вищих навчальних закладів, з якими у 2016 
році проведено 96 заходів. 

 
Успішно розвивається на Сумщині мережа дистанційних та мобільних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. Усього функціонує 42 
дистанційних пункти, до яких за правовою допомогою звернулося 346 осіб. 
Дистанційні пункти створено на базі: бібліотечних установ – 20, центрів 
зайнятості – 8, районних рад – 4, територіальних центрах соціального 
обслуговування населення – 3, загальноосвітніх навчальних закладах – 2, 
сільських рад – 2 та по 1 в районному суді, міській раді, центрі дозвілля молоді. 

 
З метою забезпечення рівного доступу до правової допомоги мешканців 

віддалених населених пунктів,  осіб з обмеженими фізичними можливостями 
та особливими потребами проводяться виїзні консультації громадян у рамках 
роботи мобільних консультаційних пунктів доступу. У 2016 році кількість виїздів 
мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) становила 368. 

 
За отриманням консультації та роз’яснень з правових питань звернулися 

1333 особи.   
 
Привернути увагу до проблем уразливих верств населення - така мета 

була поставлена перед фахівцями місцевих центрів. 
 
Працівниками місцевих центрів у 2016 році здійснено 21 виїзд до 

громадян, які потребували адресної правової допомоги.   
 

КОНОТОПСЬКИЙ МЦ 
 
Щомісяця, у визначений день, спеціалістами Конотопського МЦ за 

адресою Роменського міськрайонного центру зайнятості по вул. Луценка, 2 
проводиться прийом громадян. 

 
Громадян найчастіше цікавлять питання отримання та оформлення 

спадщини, соціального забезпечення, оформлення права на земельні ділянки. 
 
У разі термінової необхідності мешканці Роменщини через он-лайн 

режим можуть зв'язатися зі спеціалістами Конотопського МЦ та отримати 
необхідну фахову консультацію. 
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На фото:  Під час проведення прийому громадян 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.602001396625223/602001253291904/?ty
pe=3&theater 

 
Фахівцями Буринського бюро правової допомоги   11.10.2016 здійснено 

виїзд до громадянки, яка потребує постійного стороннього догляду та не має 
змоги сама пересуватись, для прийняття звернення на вторинну правову 
допомогу. За результатами виїзду працівниками  отримані необхідні документи 
та  передані до Конотопського МЦ для вирішення питання про надання 
останній БВПД. 

 

 
 

На фото: Заступник начальника Буринського бюро правової допомоги Віта СЕМКО  під час 
виїзду  з обслуговування одиноких, престарілих громадян, 11.10.2016, м. Буринь 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628
004234/685826151576080/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.602001396625223/602001253291904/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.602001396625223/602001253291904/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/685826151576080/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/685826151576080/?type=3&theater
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ОХТИРСЬКИЙ МЦ 

 

 
 

На фото: Консультації у відділенні денного перебування Тростянецького районного 
територіальногот центру соціального обслуговування надає головний 
спеціаліст Тростянецького бюро правової допомоги Вячеслав ТЮТЮННИК, 
24.10.2016 

 
Директором Охтирського МЦ Тамарою Козир 22.04.2016 проведено 

робочу зустріч з керівництвом Охтирського УТОГ (товариство глухих – директор                   

Т. Даценко) та в ході спілкування з громадянами, які перебувають на обліку в 

Охтирському УТОГ, роз’яснено особливості надання правової допомоги людям 

з вадами здоров’я. 

 

     

 
На фото: прийом громадян з обмеженими можливостями в УТОГ проводить начальник 
відділу правової інформації та консультацій Охтирського місцевого центру  
Микола КРАВЧЕНКО, 22.04.2016    

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/806881602775698 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/806881602775698
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СУМСЬКИЙ МЦ 

 
 

 
 

На фото: Громадянку ромської національної меншини консультує в онлайн-режимі 
начальник відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами Сумського 
МЦ Олексій РИБАЛКА 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-cumskii-shkoli-5-vidkryly-dystantsiinyi-punkt 

 
 

Запроваджено виїзди до інвалідів, які не мають змоги самостійно 
дістатися до центру, так правову допомогу отримали 4 особи по місту Суми, у 
Краснопільському та Путивльському районах. 

 
Виїзд  04.10.2016 до Білопільського районного територіального центру 

соціального обслуговування населення здійснила головний спеціаліст  
Білопільського бюро правової допомоги Ольга ДРОЗДЕНКО.  Під час  
проведення зустрічі спеціаліст відповіла на всі поставлені запитання. Присутнім 
було роз’яснено про основні принципи діяльності, послуги та 
місцезнаходження Білопільського бюро правової допомоги. 

По закінченню зустрічі у пенсіонерів та і у самих працівників 
територіального центру виникло чимало запитань, на які вони отримали 
вичерпні відповіді та інформаційні матеріали про правову допомогу.  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-cumskii-shkoli-5-vidkryly-dystantsiinyi-punkt
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На фото: Головний спеціаліст Білопільського бюро правової допомоги Ольга ДРОЗДЕНКО 
під час візиту до Білопільського районного територіального центру 
соціального обслуговування населення, 04.10.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1104402436325769 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ МЦ 
Директор Шосткинського МЦ Микола ГУДІМА 16.11.2016 прийняв участь 

в роботі «гарячої телефонії лінії» при Шосткинському міському виконавчому 
комітеті. У ході роботи прямої «гарячої» телефонної лінії звернулися три 
мешканці міста, яких турбували питання оскарження заповіту, права учасника 
Великої Вітчизняної війни на пільги при оплаті комунальних послуг, порядок 
заміни лічильника теплової енергії. 
 

 
На фото: Директор  Шосткинського МЦ  Микола ГУДІМА консультує громадян по 

«гарячій» телефонної лінії, 16.11.2016 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/v-shosttsi-nadavaly-pravovi-konsultatsii-pid-
chas-priamoi-hariachoi-linii-pry-miskvykonkomi 

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1104402436325769
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/v-shosttsi-nadavaly-pravovi-konsultatsii-pid-chas-priamoi-hariachoi-linii-pry-miskvykonkomi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/v-shosttsi-nadavaly-pravovi-konsultatsii-pid-chas-priamoi-hariachoi-linii-pry-miskvykonkomi
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Працівники Шосткинського МЦ систематично здійснюють виїзні 
прийоми до громадян, які в силу своїх фізичних можливостей не можуть 
звернутися до місцевого центру за правовою допомогою. 

 
Так, 10.08.2016 здійснено виїзний прийом до громадянки, яка 

знаходилась на лікуванні в терапевтичному відділенні Сумського обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни у м. Шостка з метою надання адресної 
правової допомоги. 

Під час здійснення виїзного прийому жінці було надано правову 
консультацію щодо переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання 
структурними підрозділами територіального центру соціального захисту. 
 

У Сумській області активно реалізовується державна політика у сфері 
державної реєстрації громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи. Такі функції покладено на відповідальних працівників місцевих центрів 
та їх структурних підрозділів - територіальних бюро правової допомоги. 

У 2016 році кількісні показники щодо реєстрації громадських об’єднань 
наступні: 
 

прийнято звернень, відповідно до яких надано консультації 321 

звернення, відповідно до яких прийнято документи для реєстрації 240 

звернення, відповідно до яких видано документи щодо реєстрації ГО 175 

звернення, по яким відмовлено відповідно до прийнятих документів (у 
т.ч. запропоновано на доопрацювання) 

64 

 
Доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України надається 

громадянам працівниками місцевих центрів та бюро правової допомоги. Усього 
у 2016 році такою послугою скористалося  362 особи. 
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«WikiLegalAid» 

 
З метою покращення якості, повноти та оперативності надання правових 

консультацій працівниками центрів, обміну досвідом та формування кращих 
практик консультування клієнтів системи безоплатної правової допомоги (далі – 
БПД) Координаційним центром з надання правової допомоги (далі – 
Координаційний центр) створено довідково-інформаційну платформу правових 
консультацій «WikiLegalAid» (далі – «WikiLegalAid»), що доступна в мережі 
Інтернет за посиланням: http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/. 

 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

 
Працівниками Регіонального центру у ІV кварталі 2016 року  висвітлено 

наступні матеріали правового характеру в системі  «WikiLegalAid»: 
 

«Порядок залучення працівника в кримінальному провадженні» 

«Повідомлення про підозру» 

 
КОНОТОПСЬКИЙ МЦ 

 
З метою підготовки правових консультацій для суб’єктів права на 

безоплатну правову допомогу та внесення їх до довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid», працівниками Конотопського 
МЦ у ІV кварталі 2016 року  висвітлено наступні матеріали правового характеру 
в системі  «WikiLegalAid»:  

 

«Відшкодування  моральної шкоди» 

«Договір позики: порядок укладення, розірвання, стягнення 
заборгованості, забезпечення виконання» 

«Виконання судового доручення іноземного суду про вручення 
виклику до суду чи інших документів», 

«Спадкування за законом» 

 
ОХТИРСЬКИЙ МЦ 

  
З метою підготовки правових консультацій для суб’єктів права на 

безоплатну правову допомогу та внесення їх до довідково-інформаційної 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwiki.legalaid.gov.ua%253A8555%252F%26ts%3D1465487058%26uid%3D1826063211464983687&sign=9ac57c347c88e574c4559db6d495acfe&keyno=1
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платформи правових консультацій «WikiLegalAid», працівниками Охтирського 
МЦ у ІV кварталі 2016 року  висвітлено наступні матеріали правового характеру 
в системі  «WikiLegalAid»: 

 

Порядок  проведення  зовнішнього  незалежного оцінювання 

Порядок  задоволення  спадкоємцями  вимог кредитора  
спадкодавця 

Отримання документа про освіту на території України особами, які 
мешкають на тимчасово окупованій території 

Спадковий  договір 

 
ШОСТКИНСЬКИЙ МЦ 

 

Працівниками Шосткинського МЦ у ІV кварталі 2016 року висвітлено 
наступні матеріали правового характеру в системі  «WikiLegalAid»: 

Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 

Заміна сторони в цивільному процесі. Процесуальне правонаступництво 

Оформлення права на спадщину 

Спадкування права на вклад у банку 

Працівники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
на довідково-інформаційній платформі правових консультацій "WikiLegalAid" 
можуть обмінюватися досвідом та формувати кращі практики консультування 
клієнтів системи безоплатної правової допомоги. 
 

СУМСЬКИЙ  МЦ 
 

  Працівникам Сумського МЦ у ІV кварталі 2016 року висвітлено наступні 
матеріали правового характеру в системі  «WikiLegalAid»: 
 

Притулок для бездомних тварин 

Відумерлість спадщини 

Авторське право 

Право інтелектуальної власності 
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[1.2]   Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 
вторинної правової допомоги 

 
З метою налагодження співпраці та підвищення якості надання БВПД 

Регіональним та місцевими центрами систематично проводився моніторинг 
виконання адвокатами, які залучаються до надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, зобов’язань, визначених у контракті.  

Заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА 
15.11.2016  провела моніторинг засідань у Апеляційному суді Сумської 
області, де перевірено дотримання адвокатами стандартів якості надання 
БВПД у кримінальному процесі.  

Цього разу моніторили діяльність адвокатів Олега СТРАШКА та Надії 
ЛАЗУН, які співпрацюють з Регіональним центром вже близько трьох років. 
Адвокати чітко дотримувалися стандартів та професійно виконували 
покладені функції захисту. 

 
 

На фото: Будинок Апеляційного суду Сумської області, 15.11.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pereviriav-advokativ 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pereviriav-advokativ
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Усього у 2016 році місцевими центрами проведено 60 моніторингів 
щодо отримання відповідної інформації від адвокатів та клієнтів по виданим 
дорученням.  

У 2016 році Регіональним центром  

проведено 75 
моніторингів адвокатів у судових засіданнях суду першої 
інстанції та в Апеляційному суді Сумської області 

проведено 24 
моніторинги здачі адвокатами звітів по виконаним 
дорученням 

проведено 76 

звірок зі структурними підрозділами Національної поліції в 
Сумській області щодо кількості осіб, затриманих в 
адміністративному та кримінальному процесуальному 
порядку 

організовано 4 
зустрічі з адвокатами щодо дотримання стандартів якості 
надання БВПД 

 
Регіональним та місцевими центрами протягом звітного періоду 

узагальнено 60 інформацій щодо успішного захисту та кращих практик 
адвокатської діяльності. 
 

 
 
На фото: приклад успішної справи адвоката Сергія МОРОКО 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
 http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/istoriia-kliienta/advokat-dopomih-povernuty-maino-z-
chuzhoho-nezakonnoho-volodinnia 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/istoriia-kliienta/advokat-dopomih-povernuty-maino-z-chuzhoho-nezakonnoho-volodinnia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/istoriia-kliienta/advokat-dopomih-povernuty-maino-z-chuzhoho-nezakonnoho-volodinnia
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[1.3]   Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 
вторинної правової допомоги 

 
Регіональним центром 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. 

Регіональним центром для адвокатів системи БВПД 17.02.2016  
організовано одноденний навчальний тренінг «Секрети успішного виступу 
адвокатів перед камерою», проведений Аллою ФЕДОРИНОЮ. 

Учасники навчання отримали базові знання для самостійної підготовки 
до інтерв'ю, як тримати себе перед камерою, відповідати на запитання, 
правильно організовувати прес-конференції та підбирати аудиторію слухачів, 
краще фотографувати та фотографуватися для сайту, новин тощо. 

 

 

На фото: Тренінг для адвокатів, 17.02.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnym-tsentrom-provedeno-navchalnyi-

treninh-dlia-advokativ  

 
У Регіональному центрі  15.09.2016 проведено психологічний тренінг, на 

якому адвокати, що співпрацюють з системою БВПД, отримали інформацію 
про особливості побудови конструктивних стосунків із клієнтами. Насичений 
корисною інформацією тренінг провела завідувач навчально-методичного 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnym-tsentrom-provedeno-navchalnyi-treninh-dlia-advokativ
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnym-tsentrom-provedeno-navchalnyi-treninh-dlia-advokativ
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центру психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти Ірина МАРУХИНА. 

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. 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. 
 

 
На фото:  Психологічний тренінг проводить Ірина МАРУХИНА,  завідувач навчально- 

методичного центру психологічної служби Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 15.09.2016, м. Суми  

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

Для адвокатів Сумської області, залучених до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги на постійній основі, 25.11.2016 проведено 
тренінг: «Захист прав і соціальні гарантії учасників АТО та членів їх сімей». 
Захід організовано Регіональним центром у партнерстві з громадською 
організацією «Громадське бюро «Правозахист» та громадською організацією 
«Ліга захисту» в 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. 

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
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На фото: Тренінг «Захист прав і соціальні гарантії учасників АТО та членів їх сімей», 

виступають заступник директора Регіонального центру Валентина 
ВОЛОБУЄВА та адвокат Олексій НАЗАРЕНКО,  25.11.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/navchalis-diskutuvali-ta-virishuvali-kejsi 

 

 
 

На фото: Вручення директором Охтирського МЦ Тамарою КОЗИР (зліва) подяки Сумської 

обласної ради адвокату Валентині РОЗТОРГУЄВІЙ (справа)за плідну та 

ефективну роботу в системі БВПД та з нагоди Дня адвоката ,23.12.2016 

Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidvely-pidsumky-plidnoi-spivpratsi  
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/navchalis-diskutuvali-ta-virishuvali-kejsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidvely-pidsumky-plidnoi-spivpratsi
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[1.4]   Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад 

 
Діяльність Регіонального та місцевих центрів направлена на розширення 

мережі установ-партнерів, з якими впроваджуються спільні заходи, у т.ч. 
комунікативні через укладення Меморандумів (договорів, угод) про 
співпрацю. У 2016 році укладено 151 Меморандум (угода, договір) про 
співпрацю, у тому числі: Регіональним центром – 4 , місцевими- 147.  

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 28.09.2016 Меморандум про співпрацю. 
 

 
На фото:  Підписання Меморандуму про співпрацю,  28.09.2016, м. Суми 

 
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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З метою консолідації зусиль, спрямованих на співпрацю в частині 
формування сприятливого середовища, реалізацію ефективної державної 
політики у сфері зайнятості населення та розширення можливостей доступу до 
безоплатної правової допомоги для громадян, які звертаються до центрів 
зайнятості, 29.11.2016 підписано Меморандум про співпрацю між 
Регіональним центром та Сумським обласним центром зайнятості. 
 

 
 
На фото: Підписання Меморандуму про співпрацю між Регіональним центром із 
Сумським  обласним  центром  зайнятості, 29.11.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-
iz-sumskym-oblasnym-tsentrom-zainiatosti 
 

У 2016 році місцевими центрами підготовлено та направлено до органів 
місцевого самоврядування 32 проекти місцевих програм розвитку БВПД на 
адміністративних територіях.  

У 2016 році в Сумській області реалізується 10 місцевих програм 
надання безоплатної правової допомоги. 

Активно здійснювалася інтеграція первинної і вторинної правової 
допомоги на рівні територіальних громад. Місцевими центрами продовжено 
оновлення  наявної бази стейкхолдерів. 

За 2016 рік місцевими центрами організовано та проведено  88 спільних 
комунікативних заходів.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-sumskym-oblasnym-tsentrom-zainiatosti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-sumskym-oblasnym-tsentrom-zainiatosti


Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги  
на рівні територіальних громад 

35 

 

 

КОНОТОПСЬКИЙ МЦ 
 

Одним із пріоритетних напрямків роботи Конотопського МЦ - є робота із 
громадськими організаціями та благодійними фондами.  

Серед клієнтів центру є особи, які потребують не тільки правової 
допомоги, але й матеріальної.  

Тетяна СТЕЦЕНКО уже більше ніж пів-року, разом із адвокатом 
Конотопського МЦ, намагається відновити порушені права на якісну медичну 
допомогу. Їй неправильно було призначено лікування інсуліном, тому стан 
здоров'я постійно погіршується,  вона вже перенесла 2 операції. Клієнтка 
постійно потребує матеріальної підтримки.  

За сприяння працівників відділу правопросвітництва 21.11.2016 
представниками громадської організації «Конотопський дім - українська 
родина» Олегом СИВАШОМ, Андрієм ЛАРІОНОВИМ та отцем Степаном (Кузь) 
була надана допомога у вигляді продуктового набору.  

Андрій ЛАРІОНОВ передав Тетяні СТЕЦЕНКО пакет із продуктами та 
побажав здоров’я, а жінка, в свою чергу, щиро подякувала благодійникам за 
допомогу. 

 

 
 

На фото: Андрій ЛАРІОНОВ  та Тетяна СТЕЦЕНКО, 21.11.2016,  м. Конотоп 

 

Представники громадської організації «Український дім - Конотопська 

родина» отець Степан (Кузь), Андрій ЛАРІОНОВ, голова організації Олег 

СИВАШ 29.11.2016 надали допомогу клієнтам Конотопського МЦ  Тетяні 
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СТЕЦЕНКО, Андрію ПУПКУ та Дмитру ФЕСЕНКО у вигляді продуктових наборів 

та дитячого харчування. 

 

 
 

На фото:  Голова організації Олег СИВАШ, Андрій ПУПКО та отець Степан (Кузь), 
29.11.2016, м. Конотоп  

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/SouzKonotopskoiGromadi/photos/pcb.1163853010359426/116385
2220359505/?type=3&theater 

 
 

ОХТИРСЬКИЙ МЦ 
Цікавим і позитивним є досвід співпраці Охтирського МЦ з 

Охтирським міським центром позашкільної освіти Малої Академії Наук 
учнівської молоді (ОМЦПО МАН). Спільна діяльність розпочалася ще з 2015 
року. 

Контингент закладу Охтирської МАН складається з 95 гуртків, у яких 
навчається 1385 вихованців. У закладі працює 42 педагогічні працівники. 

Одним із пріоритетних напрямків навчання є правознавчий, що 
обумовлює тісну співпрацю МАН з Охтирським МЦ.   

Вихованки ОМЦПО – МАН Валерія ХАЦЬКО та Ірина ГАРМАШ  обрали 
наступні теми для своїх робіт:  «Розвиток вторинної правової допомоги в 
Україні. Реалії та перспективи» та  «Діяльність Охтирського місцевого центру 
з безоплатної правової допомоги». Саме остання робота стала переможцем І 
етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук учнівської молоді в січні 2016 року. У жовтні 2016 

https://www.facebook.com/SouzKonotopskoiGromadi/photos/pcb.1163853010359426/1163852220359505/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SouzKonotopskoiGromadi/photos/pcb.1163853010359426/1163852220359505/?type=3&theater
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року стартував ІІ етап спільного довготривалого соціально-освітнього проекту 
«ЗАКОН - ПОНАД УСЕ!».  

Крім того, учні МАН систематично здійснюють моніторинг аспектів 
суспільно-правового характеру, законодавчої бази, питань розвитку та 
забезпечення правової допомоги.  

Спільно з працівниками Охтирського МЦ періодично розробляють та 
проводять анкетування громадян м.Охтирка та району, беруть участь у 
багатьох правопросвітницьких заходах місцевого центру.    

 

      
 
На фото: Керівництво Охтирського МЦ спільно з учнями МАН проводять «круглий стіл» 

(зліва), анкети проведеного опитування (справа), 12.05.2016 

 
 
 

   
 
На фото: Учениця ОМЦПО-МАН Валерія ХАЦЬКО проводить захист своєї роботи на тему 

діяльності Охтирського МЦ. 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/749581438505715 

 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/749581438505715
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СУМСЬКИЙ МЦ 
 

Для голів сільських рад і соціально активного населення  проведено  
04.10.2016 семінар за темою «Правові комунікації громад. Розширення 
доступу до безоплатної правової допомоги». Участь у заході взяли очільники 
Путивльської райради та райдержадміністрації.  Голови сільських рад були 
активними учасниками, задавали конкретні фахові питання і проявили велику 
зацікавленість щодо створення системи параюристів в районі. Якщо люди вже 
зверталися до параюристів і зібрали необхідні документи, то їм буде наданий 
адвокат, послуги якого сплачує держава, для надання вторинної правової 
допомоги – основний меседж заходу.  

 

        

На фото: Учасники семінару-наради для голів сільських рад і соціально активного 
населення за темою: «Правові комунікації громад. Розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги», 04.10.2016, м.Путивль 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1074095219356491 
https://www.youtube.com/watch?v=dIkmpjfQLmg&feature=youtu.be 

 
ШОСТКИНСЬКИЙ МЦ 

 
З метою підвищення якості надання послуг, поширення доступу 

громадян, які потребують безоплатної правової допомоги 28.11.2016 
начальник Ямпільського бюро правової допомоги Володимир ЛЯЩЕВСЬКИЙ 
та головний спеціаліст цього ж відділу Володимир ЄВТУШЕНКО здійснили 
робочий візит до села Орлівка Ямпільського району, де для посадових осіб 
Орлівської сільської ради ними проведено тренінг на тему: «Особливості 
надання правової допомоги при зверненні громадян».  

 

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1074095219356491
https://www.youtube.com/watch?v=dIkmpjfQLmg&feature=youtu.be
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На фото: Начальник Ямпільського  бюро правової допомоги Володимир ЛЯЩЕВСЬКИЙ 

проводить тренінг для посадових осіб Орлівської сільської ради, 28.11.16 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.98149401
5229450/1293010570744458/?type=3&theater 

 

Значну увагу в своїй роботі  місцеві центри приділяють інформаційній 
складовій, що сприяє швидкому поширенню правової інформації серед 
посадових осіб органів місцевого самоврядування. З цією метою у 2016 році 
ними підготовлено 43 методичні рекомендації та поширено 2519 примірників. 
Проведено 80 пілотних тренінгів для посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. 

 
 

КОНОТОПСЬКИЙ МЦ 
У 2016 році працівниками Конотопського МЦ розроблено наступні 

методичні рекомендації: «Пілотний проект Міністерства юстиції України у 
сфері державної реєстрації громадських формувань», «Надання правових 
послуг населенню сільської місцевості працівниками бюро правової 
допомоги», «Правова допомога учасникам АТО: ефективна співпраця органів 
місцевого самоврядування та Конотопського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги» тощо. 

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1293010570744458/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1293010570744458/?type=3&theater
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На фото:  Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування, розроблені 

працівниками Конотопського МЦ у ІІІ кварталі 2016 року 

 
ОХТИРСЬКИЙ МЦ 

 

 
 

На фото:   Методичні рекомендації, розроблені працівниками Охтирського МЦ,                   
у ІІІ кварталі 2016 року 
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Працівниками Охтирського МЦ розроблено та забезпечено 
розповсюдження методичних рекомендацій та інформаційних буклетів на 
теми: 
 

«Поняття громадських організацій та порядок їх створення» 

«Як отримати правову допомогу у БЮРО» 

«Біометричний закордонний паспорт. Порядок та процедура отримання» 

«Отримання житлових субсидій» 

 
СУМСЬКИЙ МЦ 

 
Сумським МЦ розроблено та поширення методичні рекомендації для 

органів місцевого самоврядування щодо організації ними надання 
безоплатної первинної правової допомоги: 

 

«Статус безробітних, їх права та обов’язки» 

«Приватизація земельних ділянок в Україні – реальність!» 

«Де ви можете отримати безкоштовну правову допомогу?» 

«Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати?» 

«Робота з офіційним сайтом інтернет-мережі «Судова влада» 

«Права особи з інвалідністю» 

«Правові основи звернення громадян» 

«Забезпечення громадян правовою допомогою» 

«Як створити та зареєструвати громадську організацію?» 

«Кримінальна та адміністративна відповідальність!» 

«Приватизація земельних ділянок в Україні – реальність!» 
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На фото: Друкована продукція Сумського МЦ: буклети,  календарі плакати 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1105342886231724 

 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ МЦ 
 

 
 
На фото: Методичні рекомендації, розроблені працівниками Шосткинського МЦ 

 
 

 

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1105342886231724
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[1.5]     Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з 
Регіональним центром  з надання БВПД 

 
Слід зазначити, що рівень функціональної взаємодії між Регіональним 

та місцевими центрами забезпечується також систематичним та своєчасним 
наданням останніми звітності, проведенням спільних комунікативних заходів 
тощо.   

 
У 2016 році Регіональним центром проведено 58 спільних 

комінікативних заходи для працівників місцевих центрів, у тому числі нарад, 
семінарів, скайп-нарад тощо, 184 звірки щотижневої звітності за результатами 
діяльності місцевих центрів та кількості виданих місцевими центрами 
доручень про призначення адвокатів. 

 
 Навчання для працівників відділів організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевих центрів 
відбулося 27.01.2016. Метою стало закріплення та удосконалення 
теоретичних та практичних навичок застосування методики обчислення 
розміру винагороди адвокатів, обговорення спірних питань, які виникають під 
час здачі звітності адвокатами, та підбиття підсумків роботи за 2015 рік. 

 

 

 
На фото: Навчання працівників місцевих центрів, 27.01.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/fakhivtsi-mistsevykh-tsentriv-proishly-
navchannia-shchodo-metodyky-obchyslennia-rozmiru-vynahorody-advokativ  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/fakhivtsi-mistsevykh-tsentriv-proishly-navchannia-shchodo-metodyky-obchyslennia-rozmiru-vynahorody-advokativ
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/fakhivtsi-mistsevykh-tsentriv-proishly-navchannia-shchodo-metodyky-obchyslennia-rozmiru-vynahorody-advokativ
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Запорукою успішної професійної діяльності працівників Регіонального 
центру є співпраця із Сумським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти. Працівники Сумського місцевого центру були запрошені 
30.05.2016 на психологічний тренінг «Цілепокладання», що проводився у 
Регіональному центрі. Учасників заходу Ірина МАРУХИНА, завідувач 
навчально-методичного центру психологічної служби Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ознайомила зі SMART – 
методикою, що дозволяє досить швидко і конкретно поставити завдання або 
розділити їх на важливі і неактуальні.  
 

 
 
На фото: Тренінг «Цілепокладання» 30.05.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vchymosia-pravylno-stavyty-metu-dlia-
dosiahnennia-rezultatu  

 
Про прояви синдрому професійного (емоційного) вигорання та його 

профілактику –  розглянуто 16.11.2016 на плановому психологічному тренінгу.    

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vchymosia-pravylno-stavyty-metu-dlia-dosiahnennia-rezultatu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vchymosia-pravylno-stavyty-metu-dlia-dosiahnennia-rezultatu
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На фото: Виступає психолог Ірина МАРУХІНА, 16.11.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/psykholohichnyi-treninh-dlia-pratsivnykiv-
rehionalnoho-tsentru 

 
04.08.2016 у м. Суми  проведено регіональний установчий семінар для 

новопризначених працівників бюро правової допомоги у Сумській області. 
 

 
 

На фото:  Учасники регіонального установчого семінару,  04.08.2016, м. Суми 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/psykholohichnyi-treninh-dlia-pratsivnykiv-rehionalnoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/psykholohichnyi-treninh-dlia-pratsivnykiv-rehionalnoho-tsentru
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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). 
 

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 
 

Сумським МЦ 29.08.2016 організовано прес-тур з нагоди відкриття 
Білопільського, Краснопільського та Путивльського бюро, а також у 
Путивльській районній державній адміністрації проведено підсумкову прес-
конференцію «Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги як гарантія 
доступу до якісних юридичних послуг для жителів Білопільського, 
Краснопільського, Путивльського районів Сумської області. Роль органів 
місцевої влади у розвитку системи безоплатної правової допомоги», на якій 
виступила начальник відділу підтримки та розвитку інфраструктури 
Регіонального центру, Наталія ПОСТАВСЬКА. 
  

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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На фото:  На прес-конференції щодо відкриття бюро правової допомоги , 29.08.2016,      

м. Путивль 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://tv.sumy.ua/u-rajonnyh-tsentrah-sumshhyny-nadavatymut-bezkoshtovnu-pravovu-
dopomogu/ 
 

Керівництво Регіонального центру брало участь у проведенні спільних 
виїзних прийомів для громадян.  

 
Заступник директора Регіонального центру  Валентина ВОЛОБУЄВА 

спільно з начальником Головного територіального управління юстиції у 
Сумській області Іриною СВИСТУН 09.11.2016 консультували громадян у 
Глухівському бюро правової допомоги.  

 
Під час проведення виїзного прийому мешканцям району були надані 

вичерпні консультації, що стосувалися, зокрема, позбавлення батьківських 
прав та стягнення аліментів.  
 
 

 

  

http://tv.sumy.ua/u-rajonnyh-tsentrah-sumshhyny-nadavatymut-bezkoshtovnu-pravovu-dopomogu/
http://tv.sumy.ua/u-rajonnyh-tsentrah-sumshhyny-nadavatymut-bezkoshtovnu-pravovu-dopomogu/
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На фото: Проведення спільного виїзного прийому громадян у Глухівському бюро правової 

допомоги, 09.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zhyteliv-hlukhova-konsultuvalo-kerivnytstvo 
 
 

Проведення спільних прийомів громадян юристами центрів правової 
допомоги спільно з фахівцями Головного територіального управління юстиції 
у Сумській області відбулося в м.Лебедин 23.11.2016. 

 

     
 
На фото: Проведення спільного прийому громадян Лебединського району за участю 

начальника управління державної реєстраційної служби ГТУЮ в Сумській 
області Наталії ДУДНІКОВОЇ та директора Регіонального центру Олени 
ДЕМЧЕНКО, 23.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedennia-spilnoho-pryiomu-hromadian-
fakhivtsiamy-htuyu-u-sumskii-oblasti-razom-z-iurystamy-tsentriv-pravovoi-dopomohy 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zhyteliv-hlukhova-konsultuvalo-kerivnytstvo
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedennia-spilnoho-pryiomu-hromadian-fakhivtsiamy-htuyu-u-sumskii-oblasti-razom-z-iurystamy-tsentriv-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedennia-spilnoho-pryiomu-hromadian-fakhivtsiamy-htuyu-u-sumskii-oblasti-razom-z-iurystamy-tsentriv-pravovoi-dopomohy
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Про результати  роботи бюро правової допомоги у вересні-жовтні 2016 
року розглянуто 01.11.2016 на розширеній робочій нараді за участі директорів 
Регіонального та місцевих центрів, керівників бюро правової допомоги.   

Завершилась робоча нарада пропозиціями Регіонального центру 
керівному складу бюро правової допомоги щодо подальшого розвитку 
системи безоплатної правової допомоги на Сумщині в рамках реалізації 
соціальної програми Уряду.  

 

 
 

На фото: Обговорення результативних показників діяльності бюро правової допомоги 
здійснює Наталія ПОСТАВСЬКА, начальник відділу підтримки та розвитку 
інфраструктури, 01.11.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-pershi-zdobutky-ta-perspektyvni-
napriamky-roboty 

 
Протягом 2016 року директор Регіонального центру неодноразово 

зустрічалася з очільниками районних державних адміністрацій та 
міських/районних рад. 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-pershi-zdobutky-ta-perspektyvni-napriamky-roboty
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-pershi-zdobutky-ta-perspektyvni-napriamky-roboty
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На фото: Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Сумській області Олена ДЕМЧЕНКО проводить робочу зустріч з  
головою Середино-Будської РДА Іриною ЗАПЛАТКІНОЮ, 15.12.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням: http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-
tsentr/novyny/pro-akualni-pytannia-posylennia-pravovoi-spromozhnosti-terytorialnykh-hromad-
ishlosia-pid-chas-kruhloho-stolu-v-seredyno-budi 
 

 
Про способи подання новин цікаво для аудиторії, як підібрати 

фотографії та вдалий заголовок обговорили 21.12.2016 інтегратори місцевих 
центрів на семінарі-нараді «Деякі засади медіа комунікації». 

 
Серед запрошених гостей – заслужений журналіст України Алла 

ФЕДОРИНА, яка нині є головою Сумського прес-клубу. Вона провела майстер-
клас для учасників семінару як зачепити матеріалом свою аудиторію. 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-akualni-pytannia-posylennia-pravovoi-spromozhnosti-terytorialnykh-hromad-ishlosia-pid-chas-kruhloho-stolu-v-seredyno-budi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-akualni-pytannia-posylennia-pravovoi-spromozhnosti-terytorialnykh-hromad-ishlosia-pid-chas-kruhloho-stolu-v-seredyno-budi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-akualni-pytannia-posylennia-pravovoi-spromozhnosti-terytorialnykh-hromad-ishlosia-pid-chas-kruhloho-stolu-v-seredyno-budi
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На фото: Виступає Заслужений журналіст України Алла ФЕДОРИНА, 21.12.2016, м.Суми 
 

Керівництво місцевих центрів забезпечує контроль за роботою відділів 
організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 
адвокатами щодо якісного відпрацювання актів на оплату послуг адвокатів. 

У 2016 році місцевими центрами опрацьовано 3727 актів безоплатної 
правової допомоги, що були подані адвокатами.   

Ще одним із пріоритетів діяльності Регіонального та місцевих центрів є 
виявлення, запобігання та вирішення проблем/ризиків. З цією метою 
запроваджено інтерв’ювання або анонімне анкетування суб’єктів системи 
БВПД.  

У 2016 році проведено анкетування усіх адвокатів, з якими укладено 
контракти, громадських організацій – 88, органів виконавчої влади – 59, 
органів місцевого самоврядування – 56, охоплено анкетуванням 5,6% від 
загальної кількості  клієнтів місцевих центрів та 90% працівників місцевих 
центрів. 
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[1.6]   Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до 
виконання їх функцій 

 
Протягом 2016 року 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, серед яких : 

 

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» 

можливості процедури формування та розгляду клопотань по виключенню 
адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають БВД на підставі неналежного 
виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами контракту 

зміну стандартів якості надання БППД та стандартів якості надання БВПД у 
цивільних/адміністративних справах 

змісту Методичних рекомендацій щодо організації надання БПД місцевими 
центрами з надання БВПД 

посібника «Практичні поради працівникам місцевих центрів з надання 
БВПД під час роботи з суб’єктами права на безоплатну правову допомогу 

 
23.06.2016 Олена ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру, стала 

учасником робочої зустрічі директорів Регіональних та місцевих центрів  щодо 
організації роботи комісій конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників 
бюро правової допомоги, що проведена Координаційним центром з надання 
правової допомоги. 
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На фото: Робоча зустріч директорів регіональних центрів, 23.06.2016, м.Київ 

 

Учасником делегації представників системи БПД, яка у липні 2016 року з 
робочим візитом відвідала Канаду, стала Наталія ШЕСТЕРНІНА, начальник 
відділу взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги Сумського МЦ. Вона спільно з колегами із Координаційного центру 
з надання правової допомоги та інших центрів  вивчала практики ефективної 
комунікації та досвіду стратегічного планування комунікацій у Канаді.  

 

 
 
На фото:  Учасники української делегації представників системи БПД, 11-15.07.2016, 
Канада 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/133-lypen-2016/1789-tryvaie-misiia-predstavnykiv-

komandy-bpd-z-vyvchennia-krashchykh-kanadskykh-praktyk-u-sferi-efektyvnoi-komunikatsii 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/133-lypen-2016/1788-predstavnyky-systemy-bpd-vyvchaiut-kanadski-praktyky-efektyvnoi-komunikatsii
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/133-lypen-2016/1788-predstavnyky-systemy-bpd-vyvchaiut-kanadski-praktyky-efektyvnoi-komunikatsii
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/133-lypen-2016/1789-tryvaie-misiia-predstavnykiv-komandy-bpd-z-vyvchennia-krashchykh-kanadskykh-praktyk-u-sferi-efektyvnoi-komunikatsii
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/133-lypen-2016/1789-tryvaie-misiia-predstavnykiv-komandy-bpd-z-vyvchennia-krashchykh-kanadskykh-praktyk-u-sferi-efektyvnoi-komunikatsii
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Учасниками круглого столу проекту Ради Європи «Подальша підтримка 
реформи кримінальної юстиції в Україні», що проведено 28.10.2016 у  
м. Полтава,  стали Олена ДЕМЧЕНКО,  директор Регіонального центру, та  
Валентина ТРОШЕЧКО, директор Сумського МЦ. Захід був спрямований на 
обговорення процесу відбору кандидатів, які залучаються до надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.   
 

 
 
На фото: Учасники    круглого  столу   «Подальша підтримка реформи кримінальної 

юстиції в Україні», 28.10.2016, м. Полтава 

Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1098105220288824 
 

 

Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО взяла участь у 
робочій зустрічі керівного складу системи безоплатної правової допомоги, що 
відбулася 06-08.12.2016 у Координаційному центрі з надання правової 
допомоги за сприяння уряду Канади. 

 
Під час триденної сесії стратегічного планування команда системи БПД 

узагальнювала роботу системи в поточному році та обговорювала плани 
діяльності у майбутньому. 

 
На думку Олени ДЕМЧЕНКО, директора Регіонального центру, участь у 

цьому заході допомогла визначити основні вектори  планування діяльності на 
2017 рік, серед яких – проведення широкомасштабної правопросвітницької 
діяльності, орієнтованої на правові потреби мешканців територіальних 
громад. 
  

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1098105220288824
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На фото: Робоча зустріч керівного складу системи безоплатної правової допомоги, що 
відбулася у Координаційному центрі з надання правової допомоги,                    
06-08.12.2016, м.Київ 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robochu-zustrich-u-kyievi-provely-
kerivnyky-tsentriv 
 
 

ТИЖДЕНЬ ПРАВА 
 

Змістовно, з використанням різноманітних форм (лекції, бесіди, 
конкурси, виставки, флеш-моби, тренінги тощо) для різних вікових груп 
громадян та цільових аудиторій працівниками Регіонального та місцевих  
центрів проведено Всеукраїнський тиждень права.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robochu-zustrich-u-kyievi-provely-kerivnyky-tsentriv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robochu-zustrich-u-kyievi-provely-kerivnyky-tsentriv
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Регіональний центр за сприяння Громадської організації «Ліга захисту» 
організували конкурс дитячого малюнку «Мої права».  

Метою конкурсу була  популяризація правових знань серед дітей та 
учнівської молоді, посилення уваги молоді до питання прав дитини у 
суспільстві, виховання почуття поваги до законності та правопорядку, правової 
свідомості та правової культури.   

Відповідно до правил проведення, на конкурс надійшло 55 робіт від 
дітей працівників системи безоплатної вторинної правової допомоги.  

Загальна фотогалерея учасників конкурсу дитячого малюнку «Мої 
права» розміщена на веб-сайті Регіонального центру.  
 

Запрошуємо до перегляду! 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/mediafiles/fotohalerei 

 
Переглянути відеоролик про конкурсні роботи школярів можна тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=c1c5vTYyRzI&feature=youtu.be 
 

 
 

На фото: Малюнок, надісланий на конкурс Олександрою РОСЬ, 07.12.2016,  м.Конотоп 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vzhe-vidomi-imena-peremozhtsiv-konkursu-
dytiachoho-maliunku-moi-prava 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/mediafiles/fotohalerei
https://www.youtube.com/watch?v=c1c5vTYyRzI&feature=youtu.be
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vzhe-vidomi-imena-peremozhtsiv-konkursu-dytiachoho-maliunku-moi-prava
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vzhe-vidomi-imena-peremozhtsiv-konkursu-dytiachoho-maliunku-moi-prava
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На фото: Подарунки, які за сприяння Громадської організації, отримали переможці та 

кожен учасник конкурсу 

Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/?fref=ts  
 

Для студентів четвертого курсу Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка заступником директора Регіонального центру 
Валентиною ВОЛОБУЄВОЮ, 09.12.2016 проведено лекцію «Дотримання прав 
людини в Україні».  

 

На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру 
проводить лекцію для студентів Сумського державного педагогічного 
університету     ім. А.С.Макаренка, сюжет «СумДПУ-online» (випуск 49) на 
телебаченні «Академ ТВ», 09.12.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=CtuomtyrnJk&feature=youtu.be 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=CtuomtyrnJk&feature=youtu.be
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КОНОТОПСЬКИЙ МЦ 
 

 

 
 
На фото: Головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО 

під час проведення уроку на тему: «Права людини», 06.12.2016, м.Буринь 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://brn.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/5051-v-navchalnikh-zakladakh-rajonu-
provodyatsya-tematichni-uroki-v-ramkakh-provedennya-vseukrajinskogo-tizhnya-prava 

 
ОХТИРСЬКИЙ МЦ 

 
 

 
На фото: Правопросвітницький захід з представниками Тростянецького військомату 

проводить начальник Тростянецького бюро правової допомоги Борис 
КОЗЛОВСЬКИЙ, 25.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-biuro-iak-vyd-
sotsialnoi-harantii 

http://brn.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/5051-v-navchalnikh-zakladakh-rajonu-provodyatsya-tematichni-uroki-v-ramkakh-provedennya-vseukrajinskogo-tizhnya-prava
http://brn.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/5051-v-navchalnikh-zakladakh-rajonu-provodyatsya-tematichni-uroki-v-ramkakh-provedennya-vseukrajinskogo-tizhnya-prava
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-biuro-iak-vyd-sotsialnoi-harantii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-biuro-iak-vyd-sotsialnoi-harantii
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СУМСЬКИЙ МЦ 
 

Про первинну та вторинну правову допомогу інформували безробітних 
працівники Білопільського бюро правової допомоги у районному центрі 
зайнятості м. Білопілля. 
 

         
 
На фото : Начальник Білопільського бюро правової допомоги, Ярослав ПОЛКОВНИЧЕНКО 

проводить лекцію бесіду для безробітних, 06.12.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1144110282354984 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ МЦ 
 

 
 
На фото: працівник Ямпільського бюро правової допомоги Володимир ЛЯЩЕВСЬКИЙ 

проводить   урок на тему:  «Права людини», 05.12.2016  
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-silskii-shkoli-yampilskoho-raionu-
urochysto-vidkryvsia-vseukrainskyi-tyzhden-prava 

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/posts/1144110282354984
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-silskii-shkoli-yampilskoho-raionu-urochysto-vidkryvsia-vseukrainskyi-tyzhden-prava
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-silskii-shkoli-yampilskoho-raionu-urochysto-vidkryvsia-vseukrainskyi-tyzhden-prava
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[1.7]    Взаємодія із засобами масової інформації  
 
Протягом 2016 року на веб-сайті Регіонального центру та сторінках 

місцевих центрів оприлюднено 814 інформацій, здійснено 1159 наповнень 
сторінок місцевих центрів у мережі Facebook. Працівниками Регіонального та 
місцевих центрів  проведено 27 брифінгів із засобами масової інформації, 57 
виступів на телебаченні, 37 виступи на радіо,  194 публікації в інтернет-ЗМІ, 
133 публікації у друкованих ЗМІ. 

 
ПРЕС – КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
У Регіональному центрі 10.03.2016 відбулася прес-конференція, 

присвячена реформі Міністерства юстиції України, а саме утворення бюро 
правової допомоги в структурі місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
 

 
 
На фото: Прес-конференція, 10.03.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezoplatna-pravova-dopomoha-sotsialna-

prohrama-uriadu  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezoplatna-pravova-dopomoha-sotsialna-prohrama-uriadu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezoplatna-pravova-dopomoha-sotsialna-prohrama-uriadu
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В Охтирському МЦ 25.03.2016 відбулася прес-конференція, в якій 

активну участь узяли представники Регіонального центру. Мова йшла про 
підсумки роботи місцевого центру та про розвиток системи надання 
безоплатної правової допомоги. 

 

 

 
На фото: Прес-конференція, 25.03.2016, м.Охтирка 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/z-pochatku-roboty-okhtyrskoho-mistsevoho-

tsentru-za-dopomohoiu-zvernulosia-bilshe-1000-osib  

 

 

Участь у прес-конференції, присвяченій «XIIІ Мандрівному 
міжнародному фестивалю документального кіно про права людини 
DOCUDAYS UA», який стартував в Сумській області 20.10.2016, взяла 
виконуючий обов’язки директора Регіонального центру Валентина 
ВОЛОБУЄВА. 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/z-pochatku-roboty-okhtyrskoho-mistsevoho-tsentru-za-dopomohoiu-zvernulosia-bilshe-1000-osib
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/z-pochatku-roboty-okhtyrskoho-mistsevoho-tsentru-za-dopomohoiu-zvernulosia-bilshe-1000-osib
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На фото: Прес-конференція за участі в.о.директора Регіонального центру Валентини 

ВОЛОБУЄВОЇ, присвячена «XIIІ Мандрівному міжнародному фестивалю 
документального кіно про права людини DOCUDAYS UA», 20.10.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/xiii-mandrivnyi-mizhnarodnyi-festyval-
dokumentalnoho-kino-pro-prava-liudyny-docudays-ua-startuie-v-sumskii-oblasti-20-zhovtnia-
2016-roku 
 

 

БРИФІНГИ 
 

Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО 30.06.2016 брала 
участь у брифінгу, організованому Конотопським МЦ з теми «Перший рік 
роботи місцевих центрів Сумської області: становлення та здобутки».  

 
Під час заходу Олена ДЕМЧЕНКО розповіла присутнім про роботу 

місцевих центрів  з надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
перший рік роботи, надала інформацію про реформування 
територіальних  органів юстиції, початок роботи бюро правової допомоги в 
районних центрах області  та вдосконалення онлайн-послуг, які планує 
Міністерство юстиції України. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/xiii-mandrivnyi-mizhnarodnyi-festyval-dokumentalnoho-kino-pro-prava-liudyny-docudays-ua-startuie-v-sumskii-oblasti-20-zhovtnia-2016-roku
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/xiii-mandrivnyi-mizhnarodnyi-festyval-dokumentalnoho-kino-pro-prava-liudyny-docudays-ua-startuie-v-sumskii-oblasti-20-zhovtnia-2016-roku
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/xiii-mandrivnyi-mizhnarodnyi-festyval-dokumentalnoho-kino-pro-prava-liudyny-docudays-ua-startuie-v-sumskii-oblasti-20-zhovtnia-2016-roku
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На фото: Брифінг, 30.06.2016, м. Конотоп 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tsentr-obhovorennia-rozvytku-pravovoi-
dopomohy-v-konotopi  

 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Так,  у ході проведення семінару на тему: «Підвищення правосвідомості 
громадян – один із шляхів боротьби з корупцією», директором Охтирського 
МЦ Тамарою КОЗИР проведено доповідь з питання правових аспектів 
боротьби з корупцією.    

 

 
 

На фото: У кадрі виступ директора Охтирського МЦ Тамари КОЗИР, 15.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://pulsartv.com.ua/index.php/11-okhtirka/3221-za-analizami-90-lyudej-gotovi-do-porushen-
u-sferi-koruptsiji  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tsentr-obhovorennia-rozvytku-pravovoi-dopomohy-v-konotopi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tsentr-obhovorennia-rozvytku-pravovoi-dopomohy-v-konotopi
http://pulsartv.com.ua/index.php/11-okhtirka/3221-za-analizami-90-lyudej-gotovi-do-porushen-u-sferi-koruptsiji
http://pulsartv.com.ua/index.php/11-okhtirka/3221-za-analizami-90-lyudej-gotovi-do-porushen-u-sferi-koruptsiji
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На фото: Інформаційна програма «День» на ТРК «Акцент», круглий стіл «Правовий та 

соціальний захист військовослужбовців та учасників АТО, проблемні питання 
та шляхи їх вирішення», 25.11.2016  

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://www.shostka-news.com/u-miskradi-obgovorili-problemi-uchasnikiv-ato-i-shlyahi-yih-
virishennya-syuzhet/ 

 
На фото:   Виступ директора Шосткинського МЦ Миколи ГУДІМИ на телебаченні 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://shostkaonline.com/videos/1145/ 
 

http://www.shostka-news.com/u-miskradi-obgovorili-problemi-uchasnikiv-ato-i-shlyahi-yih-virishennya-syuzhet/
http://www.shostka-news.com/u-miskradi-obgovorili-problemi-uchasnikiv-ato-i-shlyahi-yih-virishennya-syuzhet/
http://shostkaonline.com/videos/1145/
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На фото:   Виступ керуючої справами Глухівської районної ради Ірини ТЕРЕЩЕНКО під 

час відкриття бюро правової допомоги 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://shostkaonline.com/videos/1149/ 

   
 

РАДІО 
 

Учасником ефіру КП «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо 
Глухів» стала Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального 
центру. 

Під час свого виступу, 09.11.2016 вона зазначила, хто підлягає 
безоплатній вторинній правовій допомозі,  ким надається безоплатна правова 
допомога  та порядок її надання. Також слухачі були ознайомлені із системою 
безоплатної правової допомоги, функціями бюро та  їх  місцезнаходженням.  

У ході радіозапису Валентина ВОЛОБУЄВА нагадала глухівчанам про 
можливість отримати безоплатну вторинну правову допомогу в Глухівському 
бюро правової допомоги і розповіла, з якими питаннями найчастіше 
звертаються до бюро правової допомоги. 
 

 

http://shostkaonline.com/videos/1149/
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На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА під час запису на «Радіо Глухів», 09.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-radio-hlukhiv-zalunav-novyi-holos  

 
Суттєвою подією ІV кварталу 2016 року стало те, що 18.11.2016 у 

Регіональному центрі записували «Ген справедливості».  
Це спеціальна серія програм, що присвячена різним питанням надання 

безоплатної правової допомоги в Україні та має на меті інформування 
суспільства щодо права на таку допомогу, важливих подій та ініціатив у сфері.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-radio-hlukhiv-zalunav-novyi-holos
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Ведуча, українська письменниця, адвокат та правозахисниця Лариса 
ДЕНИСЕНКО спілкувалася із директором Регіонального центру Оленою 
ДЕМЧЕНКО і начальником відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації Оксаною КОВАЛЕНКО.  
Під час запису ведуча спілкувалася із представниками центрів та людьми, 
яким надається БВПД. Гостею студії також була Валентина ВОЛІК, інтегратор 
Конотопського МЦ. 

Про те, як можна боротися за права пацієнта правовим шляхом – у 
черговому випуску програми «Ген справедливості» з Ларисою ДЕНИСЕНКО на 
Громадському радіо – жива історія жінки, хворої на цукровий діабет, здоров’я 
якої через медичні призначення істотно погіршилось. 

Так, у лікарні одного із районних центрів, громадянці N, хворій на 
цукровий діабет, вкололи ліки, на які у неї виявилася алергія та почався 
абсцес. Поліція порушила кримінальну справу щодо халатності лікарів, проте, 
на думку жінки, її затягують. Нині прокуратура ознайомлюється із ходом 
ведення справи.  

Рупором її історії став «Ген справедливості»: «Це – ще одна надія, на те, 
що почують. Це буде стимулом для правоохоронців продовжити і прискорити 
розслідування. Сподіваюся, що люди почують і допоможуть». 
 

 
 

На фото: Запис радіопередачі «Ген справедливості» у стінах Регіонального центру, 
18.11.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hen-spravedlyvosti-u-sumakh 
https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/porushennya-prav-paciyenta-pravovi-
shlyahy-vyrishennya   

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hen-spravedlyvosti-u-sumakh
https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/porushennya-prav-paciyenta-pravovi-shlyahy-vyrishennya
https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/porushennya-prav-paciyenta-pravovi-shlyahy-vyrishennya
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ВЕБ-САЙТИ 

 

 
 

На фото:  Сайт Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Сумській області 

 
 

 
На фото:   Публікації Шосткинського МЦ  на сайті Глухівської районної державної 

адміністрації 
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Робота відділів Середино-Будського,  Ямпільського, Глухівського та 
Кролевецького бюро правової допомоги висвітлювалася у друкованих ЗМІ та 
офіційних сайтах органів місцевого самоврядування та державної влади: 

 

 
 
На фото: на офіційному сайті Середино-Будської районної ради, стаття «Перші 

підсумки бюро правової допомоги у районі»,  23.11.2016 

 
Про основні функції та завдання бюро правової допомоги йдеться у 

статті  «Безоплатна допомога тепер і в Кролевці» від 21.09.2016 на офіційному 
веб-сайті Кролевецької РДА  
http://krl.sm.gov.ua/index.php/uk/news/2204-bezoplatna-pravova-dopomoga-teper-i-v-
krolevtsi 

 

 
 

Публікація статті на тему: «Безоплатна допомога тепер і в Кролевці» від 21.09.2016 

http://krl.sm.gov.ua/index.php/uk/news/2204-bezoplatna-pravova-dopomoga-teper-i-v-krolevtsi
http://krl.sm.gov.ua/index.php/uk/news/2204-bezoplatna-pravova-dopomoga-teper-i-v-krolevtsi
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СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА FACEBOOK 
 

На сторінці Регіонального центру в соціальній мережі Facebook 
зроблено 1 059 публікацій. 

 

 
 

Сторінка Регіонального центру: https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/ 

 

 

Сторінка Сумського МЦ: https://www.facebook.com/sumy.bvpd/?fref=ts  

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/?fref=ts
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На офіційній сторінці Шосткинського міськрайонного центру зайнятості в 
Facebook 15.03.2016 розміщена інформація про участь працівників місцевого 
центру - «Семінар для військовослужбовців та учасників АТО». 
 

 
 
На фото: інформація про участь працівників місцевого центру - «Семінар для 

військовослужбовців та учасників АТО» на офіційній сторінці Шосткинського 
міськрайонного центру зайнятості в Facebook 

 
ПУБЛІКАЦІЇ У ЗМІ 
ДРУКОВАНІ ЗМІ 

 

     
На фото:   Публікації Конотопського МЦ  у друкованих ЗМІ  про бюро правової допомоги 
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На фото:   Публікації Шосткинського МЦ у друкованих ЗМІ 

 

 
 
На фото: Шосткинська газета «Перекресток», статті «Роз’яснення щодо 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб», «Чи можна не платити 
судовий збір переселенцю, захищаючи свої права?»,  09.12.2016 
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На фото: Стаття у Шосткинській газеті «Шанс» № 48 «Учасники АТО мають право на 
безкоштовний проїзд у міських маршрутках. Незалежно від наявності 
пільгових категорій», 30.11.2016 

 
 

Для висвітлення правопросвітниьких заходів задіяні друковані ЗМІ не 
тільки Охтирського району, але й Лебедина, Великої Писарівки та Тростянця. 

 

 
 
На фото:  Стаття про роботу Лебединського бюро правової допомоги від 01.12.2016   
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На фото:  Краснопільська районна газета Сумської області «Перемога» № 98 (10538), 

стаття «До уваги громадських формувань!» 

 
ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 

 
На сторінках інтернет-видань Сумщини було представлено 3 публікації. 

Зокрема, матеріал на тему захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб 
з'явився 05.12.2016 на сайті «The Sumy Post» – «Як оформити субсидії 
переселенцю?». 

 

 
 

На фото: Матеріал Регіонального центру на сайті «The Sumy Post», 05.12.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/yak_oformiti_subsid_pereselencyu 

http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/yak_oformiti_subsid_pereselencyu
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На фото:  Публікація про відділ «Краснопільське бюро правової допомоги» Сумського МЦ 

 

 
 

На фото:  Публікація в інтернет – газеті «Шостка. UA» від 15.03.2016 на тему:  
«В Шостке по правовым вопросам консультируют людей с недостатками 
слуха» 

 
Більш інформації за посиланнями: 
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/170490 
http://shostka.ua/v-shostke-po-pravovym-voprosam-konsultiruyut-lyudej-s-nedostatkami-sluxa-
foto/ 

 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/170490
http://shostka.ua/v-shostke-po-pravovym-voprosam-konsultiruyut-lyudej-s-nedostatkami-sluxa-foto/
http://shostka.ua/v-shostke-po-pravovym-voprosam-konsultiruyut-lyudej-s-nedostatkami-sluxa-foto/
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності Регіонального центру 
 

За оперативною інформацією з 01.01.2016 по 31.12.2016 
Регіональним центром було видано 2215 доручень адвокатам для надання 
БВПД, у тому числі:  

 

1248 для здійснення захисту за призначенням 

84 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

343 

особам, які відповідно до положень кримінального 
процесуального законодавства вважаються затриманим та/або 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою 

11 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 

2 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 

100 
у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру 

108 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі 

309 
вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 
статті 537 КПК 

10 у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) 

 
 Діаграма 1                        Кількість виданих Регіональним центром доручень 

у 2016 році 
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 Діаграма 2          Розподіл кількості виданих Регіональним центром 
доручень адвокатам для надання БВПД у 2016 році 

 

Поквартальний розподіл кількості виданих доручень надано у таблиці 1 
 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих Регіональним центром доручень 

адвокатам для надання БВПД в розрізі категорій осіб 
 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4 
 кв 

рік 

1 Для здійснення захисту за призначенням 336 291 303 318 1248 

2 Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

13 17 29 25 84 

3 Особам, які відповідно до положень 
кримінального процесуального 
законодавства вважаються затриманим та 
/або стосовно яких обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою 

94 89 64 96 343 

4 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

0 4 6 1 11 

5 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

1 0 0 1 2 

За призначенням; 
1248; 56% 

Окрема процесуальна 
дія; 84; 4% 

Кримінальне 
затримання; 343; 15% 

Адміністративне 
затримання; 11; 1% 

Адміністративний 
арешт; 2; 0% 

Примусові заходи 
медичного характеру; 

100; 5% 

Звернення 
засуджених; 108; 5% 

Відповідно до статті 
537 КПК; 309; 14% 

Екстрадиція; 10; 0% 
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6 У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

20 28 25 27 100 

7 Особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

28 30 26 24 108 

8 У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК 

23 123 82 81 309 

9 У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 

3 3 3 1 10 

 
Разом за всіма категоріями осіб 518 585 538 574 2215 

 
 
 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром 
упродовж  2016 року: 
 

здійснено моніторинг 
      якості  роботи адвокатів  у  75 

судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях 

          проведено 14 бесід з клієнтами 

               проведено  163 анонімних анкетувань адвокатів 

                    проведено 817 
перевірок достовірності наданої 
адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД 
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[2.2]    Результативні показники діяльності місцевих центрів 

 

За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 включно місцевими центрами з 
надання БВПД в Сумській області, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх 
структурними підрозділами, було 

 

зареєстровано звернень клієнтів 12 580 

надано правові консультації особам 10 745 

написали письмову заяву про надання БВПД 1 492 

було перенаправлено клієнтів до інших провайдерів надання БПД 343 

 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було  

 

прийнято рішення про надання БВПД по  зверненням 1 290 

кількість виданих  місцевими центрами доручень (наказів) 1 396 

                     доручень адвокатам -  1 281 

наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів)  - 

45 

надано відмову у наданні БВПД по письмовим зверненням 65 
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 Діаграма 3             Кількість зареєстрованих звернень клієнтів місцевих центрів 
у 2016 році 

 

 

 Діаграма 4           Розподіл зареєстрованих звернень клієнтів між місцевими 
центрами у 2016 році 

 
 

 
Поквартальну кількість зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 
місцевих центрів Сумщини  надано у таблицях 2 та 3  
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Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів 
місцевих центрів Сумщини у 2016 році 

 

№ 
з/п 

Місцеві центри 

Кількість зареєстрованих звернень 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4  
кв 

рік 

1 Конотопський 437 437 814 1217 2905 

2 Охтирський 393 395 618 1334 2740 

3 Сумський 703 793 942 1667 4105 

4 Шосткинський 537 410 635 1248 2830 

 Разом за всіма  
місцевими центрами 

2070 2035 3009 5466 12580 

 

 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів місцевих 
центрів Сумщини у 2016 році 

№ 
з/п Місцеві центри 

Кількість 
зареєстро-

ваних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консуль-

тацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
адвокатам/ 

наказів 
штатним 
юристам 

Кількість 
перена-

правлень   
до інших 

провайдерів 
БПД 

1 Конотопський 2905 2371 524 386 380/13 10 

2 Охтирський 2740 2570 170 155 143/14 0 

3 Сумський 4105 3163 630 596 610/9 312 

4 Шосткинський 2830 2641 168 153 148/9 21 

 Разом за всіма  
місцевими 
центрами 

12580 10745 1492 1290 1281/45 343 
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Протягом   2016 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 
Сумщини зверталися з наступних питань: 

іншого цивільного права 1928 15,3% 

соціального забезпечення 2169 17,2% 

спадкового 1707 13,6% 

сімейного 1174 9,4% 

житлового 1009 8,0% 

земельного 1024 8,1% 

трудового 776 6,2% 

договірного 744 5,9% 

адміністративного 709 5,6% 

медичного 373 3,0% 

з інших питань 565 4,5% 

з питань виконання судових рішень 225 1,8% 

представництво осіб, які мають статус потерпілих у крим. провадженні 82 0,7% 

з неправових питань 93 0,7% 

представництво осіб, які мають статус свідків у крим. провадженні 2 0,01% 

 

 Діаграма 5      Розподіл питань за категоріями, з якими зверталися клієнти до 
місцевих центрів Сумщини упродовж  2016 року 

 

Поквартальний розподіл кількості опрацьованих звернень клієнтів місцевих 
центрів Сумщини за категоріями питань надано у таблиці 4  

1928; 15% 
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Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 
категоріями питань у 2016 році 

 

№ 
з/п 

Категорія питань звернення 
Кількість опрацьованих звернень 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 соціальне забезпечення 342 320 377 1130 2169 

2 спадкове 342 274 406 685 1707 

3 сімейне 192 180 335 467 1174 

4 медичне 10 19 255 89 373 

5 трудове 139 119 201 317 776 

6 адміністративне 55 101 135 418 709 

7 земельне 146 197 217 464 1024 

8 договірне 115 146 184 299 744 

9 житлове 184 206 240 379 1009 

10 інше цивільне 338 295 459 836 1928 

11 виконання судових рішень 51 46 62 66 225 

12 неправове питання 14 13 34 32 93 

13 інше 108 75 98 284 565 

14 
представництво осіб, які мають 

статус свідків у кримінальному 

провадженні 
2 0 0 0 2 

15 

представництво осіб, які мають 

статус потерпілих у 

кримінальному провадженні 
32 44 6 0 82 

 Разом за всіма  
місцевими центрами 

2070 2035 3009 5466 12580 

 

  



Результативні показники діяльності  
місцевих центрів 

84 

 

 

 

 

 Діаграма 6             Розподіл клієнтів місцевих центрів Сумщини за статтю 

у 2016 році 

 

 

 

 Діаграма 7             Розподіл клієнтів місцевих центрів Сумщини за віком                                                 
у 2016 році 
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Щодо 1290 клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом  2016 року  
найбільше позитивних рішень було прийнято по: 

малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї 
нижчий суми прожиткового мінімуму) 

505 39,1% 

особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку 

238 18,4% 

інвалідам 219 17,0% 

ветеранам війни 314 24,3% 

дітям, позбавленим батьківського піклування   3 0,2% 

дітям-сиротам 5 0,4% 

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

2 0,2% 

дітям, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї 1 0,1% 

особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань 1 0,1% 

особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи 

2 0,2% 

 Діаграма 8             Розподіл клієнтів місцевих центрів Сумщини, яким було 
надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами  Сумщини, у тому числі бюро правової 
допомоги, протягом   2016 року  було: 
 
 

здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 368 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

42 

                                                             із них створено:                    у 2016 році 41 

                                                                                                               у 2015 році 1 

загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 
дистанційних консультаційних пунктів склала 

1679 

у тому числі звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень:  

                                                     - до мобільних консультаційних пунктів 1333 

                                         - до дистанційних пунктів доступу до БПД 346 

надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування та  
установам - провайдерів (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання БПД 

163 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 3727 

розміщено у ЗМІ   інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 397 

проведено   правопросвітницьких заходів 1632 

надано  клієнту  доступ до електронних сервісів Мін’юсту 362 

 

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності місцевих 
центрів Сумщини надано у таблицях 5-10 
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Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 

 у 2016 році 

№ 
з/п 

Місцеві 
центри 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів 
доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами  

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 7/62 12/86 35/69 65/313 119/530 

2 Охтирський 10/79 8/43 21/45 37/119 76/286 

3 Сумський 21/42 21/65 36/244 47/168 125/519 

4 Шосткинський 6/27 22/90 24/64 51/163 103/344 

Разом за всіма  
місцевими центрами 44/210 63/284 116/422 200/763 423/1679 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості органів місцевого самоврядування, яким 
надано методичну допомогу, та кількості установ - провайдерів 
БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 
правової допомоги в розрізі місцевих центрів Сумщини у 2016 році 

 

№ 
з/п 

Місцеві 
центри 

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та установ - 
провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю  

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 3 5 8 10 26 

2 Охтирський 2 2 4 12 20 

3 Сумський 6 8 25 16 55 

4 Шосткинський 2 7 12 41 62 

Разом за всіма  
місцевими центрами 13 22 49 79 163 
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Таблиця 7. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані 
адвокатами, до місцевих центрів Сумщини у 2016 році 

 

№ 
з/п Місцеві центри 

Кількість опрацьованих актів БПД, що подані адвокатами 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 214 220 306 387 1127 

2 Охтирський 70 82 102 72 326 

3 Сумський 320 415 364 452 1551 

4 Шосткинський 177 166 156 224 723 

Разом за всіма  
місцевими центрами 781 883 928 1135 3727 

 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 
матеріалів з питань надання БВПД (у тому числі Регіональний 
центр у Сумській області) у 2016 році 

 

№ 
з/п 

Місцеві 
центри 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 11 20 30 18 79 

2 Охтирський 15 14 22 27 78 

3 Сумський 22 9 24 18 73 

4 Шосткинський 24 28 42 30 124 

5 РЦ у Сумській 
області 

19 6 9 9 43 

Разом по регіону 91 77 127 102 397 
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Таблиця 9. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів 
місцевими центрами Сумщини у 2016 році 

 

№ 
з/п Місцеві центри 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 134 147 196 193 670 

2 Охтирський 52 55 63 248 418 

3 Сумський 44 43 60 75 222 

4 Шосткинський 55 70 79 118 322 

Разом за всіма  
місцевими центрами 285 315 398 634 1632 

 

 

Таблиця 10. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі Регіональний центр 
у Сумській області) у 2016 році 

 

№ 
з/п 

Місцеві 
центри 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до  
електронних сервісів Мін’юсту  

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський - - 57 89 146 

2 Охтирський - - 26 27 53 

3 Сумський - - 34 26 60 

4 Шосткинський - - 44 59 103 

5 РЦ у Сумській 
області 

- - 0 0 0 

Разом по регіону 
- - 161 201 362 
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Розділ ІІІ    Оплата послуг адвокатів,  які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу 

 

У 2016 році Регіональним центром  було фактично профінансовано на  
3 628 000,00 грн., що становить 100% від передбачених кошторисом видатків на 
даний період. 

 

 Діаграма 9             Фінансування видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн. 

 

З   01.01.2016 по 31.12.2016 (за 12 місяців 2016 року) : 

Адвокатам, які надають БВПД в Сумській області, 
було оплачено 3 627 907,54 грн. 

Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань  
за 2016 рік становив 3 627 907,54 грн. 

Кредиторська заборгованість перед адвокатами 
на кінець звітного періоду складає 0,00 грн. 
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 Діаграма 10             Виплати адвокатам за надані послуги, тис. грн. 

 

 
 
 Діаграма 11             Виплати адвокатам за надані послуги та зареєстровані 

фінансові зобов’язання, тис. грн. 

 

 
Так, з 1 січня по 31 грудня 2016 року  видатки на оплату послуг адвокатів 

по кримінальним провадженням становили 2 978,28 тис. грн. (82,09 %), а по 
цивільно-адміністративним справам - 649,63 тис. грн. (17,91 %). 

 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним та цивільно-
адміністративним справам відображена в Таблиці 11 
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Таблиця 11. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів у розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням 
та цивільно-адміністративним справам 

 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів 
 (тис. грн.) 

 

1 кв 2 кв І п/р 3 кв 4 кв рік 

1 Захист за призначенням 446,92 650,20 1097,12 604,35 653,62 2 355,09 

2 
Залучення до окремої 
процесуальної дії 

2,07 9,73 11,79 8,38 13,95 34,13 

3 
Адміністративне 
затримання / 
адміністративний арешт 

0,00 0,41 0,41 1,00 1,72 3,13 

4 
Кримінальне затримання / 
тримання під вартою 

46,02 79,54 125,56 103,29 125,22 354,07 

5 Засудженим 26,28 39,68 65,96 30,03 39,43 135,42 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, 
питання виконання вироків 

6,48 7,53 14,01 25,66 56,77 96,44 

7 

Цивільні /адміністративні 
справи (особам, 
зазначеним у пунктах 1,2,8-
12 статті 14 ЗУ "Про БПД", 
місцеві центри) 

63,57 119,95 183,52 148,87 317,24 649,63 

 Разом 591,34 907,04 1498,37 921,58 1207,95 3627,91 
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ВИСНОВОК: 
 

Система   безоплатної  правової  допомоги  у  Сумській 
області у 2016  році довела спроможність ефективно 
виконувати поставлені державою завдання 

 
У 2016 році до місцевих центрів Сумщини звернулося 9849 осіб. Про 

довіру населення до установ, що надають як первинну так і вторинну правову 
допомогу, свідчать факти повторних звернень громадян, кількість яких 
становила 12 580. 

Регіональний та місцеві центри Сумської області проводять ефективну 
роботу щодо інформування населення про напрямки діяльності за різними 
формами: текстовою (матеріали у ЗМІ, довідково-інформаційна література, 
листівки, біл-борди, плакати, буклети, календарі тощо); аудіоповідомлення 
(радіо, оголошення через систему сповіщення у торговельних точках, 
консультування через «гарячу» телефонну лінію тощо); візуальними (трансляції 
на телебаченні, відеоролики у соціальних мережах тощо).  

Застосування комунікативних методів (зустрічі, брифінги, прес-
конференції, лекції, наради, виступи на колегіях органів виконавчої влади та 
сесіях органів місцевого самоврядування, проведення виїзних прийомів, участь у 
виїзних мобільних офісах, «вуличне інформування» тощо) забезпечують не 
тільки збільшення кількості провайдерів правової допомоги, але й поширюють 
інформацію про Регіональний (місцевий) центр на окремій адміністративній 
території. 

Кожній людині необхідно вміти ефективно захищати свої права, а це 
можливо лише за участі кваліфікованих захисників – адвокатів.  

Правову допомогу надають адвокати, які пройшли конкурсний відбір та 
включені до локальних реєстрів адвокатів. У 2016 році Регіональним центром 
укладено 85 контрактів з адвокатами. 

Регіональний та місцеві центри Сумщини забезпечують потреби населення 
області у наданні всіх видів правової допомоги та  рівний доступ до правосуддя 
усіх категорій громадян.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:   40009  м. Суми  вул. Першотравнева, 29, 3 поверх,  

Регіональний центр  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

у Сумській області 

 

(0542)-60-36-47   (067)-313-66-90   (050)- 412-47-25 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 

 

e-mаil:   office.sumy@legalaid.gov.ua 


