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Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямками 

ВСТУП  

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Сумській області (далі – Регіональний центр) налічує у штаті 22 працівника. На 
території  Сумської області мешкає 1104,0 тис.осіб. Площа області – 23,8 тис.кв.км. 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової 
спроможності та правових можливостей територіальних громад 

 
1.1.1 Участь у правопросвітницьких заходах для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України 

Велика увага протягом І кварталу 2017 року приділена проведенню 
широкомасштабних правопросвітницьких заходів, спрямованих на різновікову 
аудиторію. Правова освіта – для найменших громадян, через малюнок.  

Зокрема, 09.02.2017 відбулося нагородження учасників конкурсу дитячого 
малюнку «Мої права». Конкурс тривав у рамках проведення «Всеукраїнського 
тижня права». Його метою стала 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. Гостями Регіонального центру стали діти-учасники та їх батьки. 
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На фото: Щасливі переможці конкурсу малюнків зі своїми призами у Регіональному центрі. 
09.02.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/peremozhtsi-konkursu-maliunkiv-vid-
rehionalnoho-tsentru-otrymaly-pryzy 

 

Від малечі до дорослих залучає центр до співпраці – і проводить заходи. 
Наприклад, у рамках Меморандуму про співпрацю між Регіональним центром та 
приймальнею Української Гельсинської спілки з прав людини у м. Суми участь у 
інформаційно-просвітницькому заході на тему: «Правові аспекти гендерної 
рівності жінок в науці» проведеному 14.02.2017 для студентів - майбутніх 
фінансистів Української академії банківської справи (УАБС), брала Марина 
АНДРІЄНКО, головний спеціаліст відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Регіонального центру.   
 

  
На фото: Марина АНДРІЄНКО, головний спеціаліст Регіонального центру на заході, 
організованому приймальною Української Гельсинської спілки з прав людини у м. Суми, 
14.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hendernu-rivnist-obhovoriuvaly-predstavnyky-
rehionalnoho-tsentru-zi-studentamy 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/peremozhtsi-konkursu-maliunkiv-vid-rehionalnoho-tsentru-otrymaly-pryzy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/peremozhtsi-konkursu-maliunkiv-vid-rehionalnoho-tsentru-otrymaly-pryzy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hendernu-rivnist-obhovoriuvaly-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-zi-studentamy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hendernu-rivnist-obhovoriuvaly-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-zi-studentamy
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Загалом, у І кварталі 2017 року  проведено (взято участь) у 5 заходах для 
вразливих категорій населення, у тому числі для учасників АТО, ВПО тощо. 

У приміщенні Охтирської районної державної адміністрації 17.02.2017 
проведено круглий стіл, присвячений «Актуальним аспектам соціального захисту 
учасникам АТО». Цей захід спільно з Регіональним центром організували 
представники  Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та громадська організація «Громадське бюро «Правозахист» 
за підтримки Фонду сприяння демократії  розвитку посольства США в Україні. 

 
На фото: Учасники круглого столу на тему: «Актуальні аспекти соціального захисту 
учасників АТО», 17.02.2017, м.Охтирка 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-
uchasnykiv-ato 
 

На цьому заході заступник директора Регіонального центру Валентина 
ВОЛОБУЄВА висвітлила питання щодо розвитку системи правової допомоги, до 
якої з 1 вересня 2016 року входять і бюро правової допомоги.  

 

 
На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА під час засідання круглого столу, 17.02.2017, м.Охтирка 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-
uchasnykiv-ato 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-uchasnykiv-ato
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Меморандуми про співпрацю – надійний привід зустрітися. 
Представниками Регіонального центру проведені робочі зустрічі із організаціями, 
з якими укладено такі документи. Зокрема, комунікатор Регіонального центру 
Наталка ЛЕСИК-КАРБОВСЬКА, у рамках виконання Меморандуму про співпрацю, 
27.02.2017 провела робочу зустріч із помічником координатора громадської 
приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у м. Суми Наталією 
ЄСІНОЮ. Метою зустрічі стало обговорення робочих моментів та планів співпраці 
на 2017 рік. 
 

 

 
 
На фото: Обговорення робочих моментів щодо співпраці у 2017 році  з координатором 
громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у м. Суми Наталією 
ЄСІНОЮ, 27.02.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-uzhodyla-
plany-spivpratsi-iz-pryimalneiu-helsinskoi-spilky-u-sumakh 

 
А для широкого кола населення працівники Регіонального  центру активно 

проводять правопросвітницькі заходи. У І кварталі 2017 року їх проведено – 4.   

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-uzhodyla-plany-spivpratsi-iz-pryimalneiu-helsinskoi-spilky-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-uzhodyla-plany-spivpratsi-iz-pryimalneiu-helsinskoi-spilky-u-sumakh
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 Олена ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру 31.01.2017 виступила у 
Сумському медичному коледжі із тематичною бесідою «Безоплатна вторинна 
правова допомога – соціальна програма уряду».   

 

 
 
На фото: Директор Регіонального центру   Олена ДЕМЧЕНКО виступає з лекцією у Сумському  
медичному коледжі, 31.01.2017, м.Суми 

 

Під час виступу перед численною аудиторією медичних сестер Олена 
ДЕМЧЕНКО ознайомила слухачів із правовими засадами системи надання  
безоплатної правової допомоги, структурою системи та пріоритетами подальшого 
розвитку БВПД: 

«Широкий та довгостроковий стратегічний порядок реформ в Україні має на 
увазі й розвиток системи безоплатної правової допомоги та посилення правової 
спроможності громад. Зокрема, ці питання включені до Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, 
Національної стратегії у сфері прав людини та відповідних планів з їх реалізації, а 
також до Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік. Вся система БПД поступово 
має еволюціонувати від моделі  чистої правової допомоги, до моделі посилення 
правової спроможності територіальних громад. Центри та бюро проводять 
активну роботу щодо взаємодії із місцевими громадами, зокрема, й місцевими 
громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування. Тому 
сьогодні важливим є сприяння органів влади та громадськості у становленні цих 
структур та максимальному використанні їх потенційних можливостей для захисту 
прав громадян». 
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На фото:Учасники заходу – медичні працівники слухають виступ Олени ДЕМЧЕНКО, 
директора Регіонального центру, щодо системи БВПД,  31.01.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektor-rehionalnoho-tsentru-vystupyla-pered-
medpratsivnykamy 

 

Активно відбувається співпраця із Сумським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти. Варто відмітити, що наймасовішим за 
аудиторією заходом стала лекція на тему: «Безоплатна правова допомога – 
соціальна програма уряду», у вищезазначеному вищому навчальному закладі, що 
проведена 13.03.2017 начальником відділу підтримки та розвитку інфраструктури 
Регіонального центру Наталією ПОСТАВСЬКОЮ. У заході взяли участь більше 200 
осіб, серед яких - вчителі початкових класів, загальноосвітніх дисциплін, 
вихователі дошкільних закладів, педагоги-організатори, керівники гуртків.  

У ході проведення лекції учасники мали змогу ознайомитися із 
законодавчою базою; хронологією розвитку системи безоплатної вторинної 
правової допомоги в Україні; категоріями громадян, які мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу; порядком отримання правових послуг у 
місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх 
структурних підрозділах – бюро правової допомоги; порядок призначення 
захисника за кошти державного бюджету тощо. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektor-rehionalnoho-tsentru-vystupyla-pered-medpratsivnykamy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektor-rehionalnoho-tsentru-vystupyla-pered-medpratsivnykamy
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На фото: Лекцію про систему БВПД проводить начальник відділу підтримки та розвитку 
інфраструктури  Наталія ПОСТАВСЬКА, 13.03.2017, м.Суми   
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohichnykh-pratsivnykiv-sumshchyny-
informuvaly-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu 
 

 
 
На фото: Начальник відділу підтримки та розвитку інфраструктури Наталія ПОСТАВСЬКА 
проводить лекцію «Безоплатна правова допомога – соціальна програма уряду», 20.03.2017, 
м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням: http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-
tsentr/novyny/pedahohiv-sumshchyny-informuvaly-pro-vidkryttia-u-kvitni-sall-tsentru 

 

Вже традиційно, у Державному закладі післядипломної освіти «Сумський 
центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohichnykh-pratsivnykiv-sumshchyny-informuvaly-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohichnykh-pratsivnykiv-sumshchyny-informuvaly-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohiv-sumshchyny-informuvaly-pro-vidkryttia-u-kvitni-sall-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohiv-sumshchyny-informuvaly-pro-vidkryttia-u-kvitni-sall-tsentru
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організацій» Оленою ДЕМЧЕНКО, директором Регіонального центру,  проведено 3 
лекції на тему: «Безоплатна правова допомога – соціальна програма уряду». Так  
06.02.2017   у рамках Професійної програми «Державне управління», проведено 
зустріч для державних службовців апарату та структурних підрозділів Сумської 
обласної державної адміністрації, які не підвищували кваліфікацію три роки. На 
заході були присутні більше 50 осіб, серед яких представники апарату, управлінь 
та департаментів Сумської облдержадміністрації. 

  

        

 

На фото: Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО виступає перед державними 
службовцями з лекцією на тему: «Безоплатна правова допомога – соціальна програма 
уряду»,  06.02.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektor-rehionalnoho-tsentru-provela-
tematychnu-zustrich 

 

Також заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА 
24.02.2017 брала участь у роботі сьомої сесії обласної ради сьомого скликання.   
Директор Регіонального центру  Олена ДЕМЧЕНКО 07.02.2017 брала участь у 
засіданнях колегії Сумської обласної державної адміністрації. 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektor-rehionalnoho-tsentru-provela-tematychnu-zustrich
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektor-rehionalnoho-tsentru-provela-tematychnu-zustrich
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1.1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з 
метою удосконалення надання ними БПД 

 
Мережа партнерів має розширюватися. У рамках налагодження ефективної 

співпраці з партнерами 13.03.2017 відбулася робоча зустріч заступника директора 
Регіонального центру Валентини ВОЛОБУЄВОЇ та начальника слідчого відділу 
УСБУ у Сумській області, полковника юстиції Олександра МАСЛОВА. 

Метою зустрічі стало обговорення робочих моментів і планів співпраці у 
сфері дотримання прав людини та дотримання порядку виконання постанови 
Кабміну №1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою» із змінами і доповненнями. 

 

 
На фото:Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру на зустрічі з 
начальником слідчого відділу УСБУ у Сумській області, полковником  юстиції Олександром 
МАСЛОВИМ, 13.03.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-proviv-
robochu-zustrich 

 
Усе більше закладів, установ та організацій залучається до співпраці із 

Регіональним центром. За I квартал 2017 року укладено один договір і один 
Меморандум про співпрацю. Так, 31.01.2017 між Головним управлінням 
Національної поліції в Сумській області в особі начальника – Миколи ЛУШПІЄНКА 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-proviv-robochu-zustrich
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-proviv-robochu-zustrich
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та Регіональним центром в особі директора – Олени ДЕМЧЕНКО   підписано 
Меморандум про співпрацю. Метою Меморандуму стала співпраця в частині 
попередження, виявлення та недопущення випадків катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження, порушень 
права на захист, права на безоплатну вторинну правову допомогу та  гарантій 
адвокатської діяльності. 
 

 
 

  
На фото: Підписання Меморандумупро співпрацю  із Нацполіцією, 31.01.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-
natspolitsiieiu-sumshchyny 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-natspolitsiieiu-sumshchyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-natspolitsiieiu-sumshchyny
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Інформацію про подію оприлюднено на сайті нашого партнера – Головного 
управління Національної поліції в Сумській області. 

 
На фото:Інформація про підписання  Меморандуму про співпрацю на веб-сайті Нацполіції. 
31.01.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://su.npu.gov.ua/uk/publish/article/209206 

 
Про форми співпраці з установами освіти на теренах області зазначено у 

підписаному 01.03.2017 договорі між Регіональним центром та Сумським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.  

 

 
На фото: Договір про співпрацю підписують директор Регіонального центру Олена 
ДЕМЧЕНКО та  ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної  освіти 
Юрій НІКІТІН, 01.03.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidpysano-dohovir-pro-spivpratsiu-iz-
oblasnym-instytutom-pisliadyplomnoi-pedahohichnoi-osvity 

https://su.npu.gov.ua/uk/publish/article/209206
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidpysano-dohovir-pro-spivpratsiu-iz-oblasnym-instytutom-pisliadyplomnoi-pedahohichnoi-osvity
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidpysano-dohovir-pro-spivpratsiu-iz-oblasnym-instytutom-pisliadyplomnoi-pedahohichnoi-osvity


Переорієнтація системи БПД 14 

 

Про важливість цієї події та її перспективні наслідки щодо охоплення 
правовою освітою педагогічної спільноти, батьків, вихованців та учнів навчальних 
закладів зазначено також на веб-сайті Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
 

 
 
На фото: Інформація про співпрацю, розміщена на веб-сайті Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти,  03.03.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://soippo.edu.ua/index.php/home/2106-u-sumakh-pidpisano-dogovir-pro-spivpratsyu-iz-
oblasnim-institutom-pislyadiplomnoji-pedagogichnoji-osviti 

 
Також все міцнішою стає співпраця із Нацполіцією. Учасниками засідання 

Регіональної робочої групи Громадської ради при МВС України, проведеному 
02.02.2017 у Головному управлінні Нацполіції області стали директор 
Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО та її заступник  - Валентина ВОЛОБУЄВА. 
Засідання з питань співпраці та взаємодії громадськості з органами, що 
координуються Міністром внутрішніх справ відбулося за присутності радника 
Міністра МВС України - голови Громадської ради при МВС Володимира 
МАРТИНЕНКА. 

Учасники обговорили ряд питань стосовно роботи поліції, визначили 
шляхи взаємодії громадськості з поліцією та іншими службами, що входять в 
структуру МВС. Присутні поділилися своїм баченням взаємодії громадськості та 
структурних служб МВС, роботи самої робочої групи та обговорили нагальні 
питання.  

http://soippo.edu.ua/index.php/home/2106-u-sumakh-pidpisano-dogovir-pro-spivpratsyu-iz-oblasnim-institutom-pislyadiplomnoji-pedagogichnoji-osviti
http://soippo.edu.ua/index.php/home/2106-u-sumakh-pidpisano-dogovir-pro-spivpratsyu-iz-oblasnim-institutom-pislyadiplomnoji-pedagogichnoji-osviti
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На фото: Засідання Регіональної робочої групи Громадської ради при МВС України, 02.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pytannia-spivpratsi-obhovoryly-kerivnyky-
rehionalnoho-tsentru-na-zasidanni-u-natspolitsii 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pytannia-spivpratsi-obhovoryly-kerivnyky-rehionalnoho-tsentru-na-zasidanni-u-natspolitsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pytannia-spivpratsi-obhovoryly-kerivnyky-rehionalnoho-tsentru-na-zasidanni-u-natspolitsii
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1.1.3 Проведення та участь в інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходах 
 
Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО, 22.03.2017 брала участь у 
засіданні Координаційної ради з надання допомоги учасникам антитерористичної 
операції та членам їх сімей у Сумській області, що відбулося  у приміщенні 
Сумської облдержадміністрації. 
На заході члени Координаційної ради обговорили виділення 79 земельних 
ділянок учасникам антитерористичної операції в районі с.Бездрик Сумського 
району, заслухали питання про терміни розробки земельної документації щодо 
виділення земельних ділянок у Сумському районі тощо. 
 

 
 
На фото: Олена ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру, на засіданні Координаційної 
ради з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у 
Сумській області, 22.03.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-koordynatsiinii-radi-vziala-uchast-dyrektor-
rehionalnoho-tsentru 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-koordynatsiinii-radi-vziala-uchast-dyrektor-rehionalnoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-koordynatsiinii-radi-vziala-uchast-dyrektor-rehionalnoho-tsentru
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А 29.03.2017 перехожі обласного центру отримали можливість дізнатися 
про систему БВПД. Інформативним став захід, проведений у форматі «вуличне 
інформування», представниками Регіонального центру Володимиром 
ЖАЛКОВСЬКИМ та Мариною АНДРІЄНКО. Працівники відділу організації надання 
БВПД не тільки надавали інформативні буклети, щоб підвищити рівень правової 
освіченості людей у сфері безоплатної вторинної правової допомоги, але й 
консультували окремих громадян з правових питань. 
 

 
 
На фото: Проведення «вуличного інформування», 29.03.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kudy-zvertatysia-za-pravovoiu-dopomohoiu-
rozkazaly-pratsivnyky-rehionalnoho-tsentru 
 

Регіональний та місцеві центри разом активно співпрацюють для кращої 
комунікації та підвищення правових знань. Так, за І квартал 2017 року 
організовано та проведено 3 спільних правопросвітницьких заходи Регіонального 
та місцевих центрів з питань основних напрямків діяльності.  

Зокрема, за ініціативою Регіонального центру 10.02.2017 відбувся круглий 
стіл на тему: «Співпраця системи БПД з правозахисними органами: свіжі ідеї та 
нові виклики. Механізми додержання прав людини та рівного доступу громадян 
до правосуддя». Участь у заході взяла очільник Управління забезпечення доступу 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kudy-zvertatysia-za-pravovoiu-dopomohoiu-rozkazaly-pratsivnyky-rehionalnoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kudy-zvertatysia-za-pravovoiu-dopomohoiu-rozkazaly-pratsivnyky-rehionalnoho-tsentru
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до правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги – 
Олена СІНЧУК. 

Під час засідання круглого столу, серед учасників якого – представники 
місцевої прокуратури, судів, адвокатури та громадських правозахисних 
організацій – обговорено результати діяльності системи безоплатної правової 
допомоги в Україні та, зокрема, в Сумській області у 2016 році, проблемні питання 
та перспективні напрями співпраці на майбутнє. 

 

 
 

 
На фото:  Засідання у форматі «круглий стілу» з  представниками місцевої прокуратури, 
судів, адвокатури та громадських правозахисних організацій, 10.02.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням: http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-
tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-u-sumakh 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-u-sumakh
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Зустріч стала знаковою та отримала широкий резонанс у засобах масової 
інформації. Захід із представником Координаційного центру з надання правової 
допомоги Оленою СІНЧУК став широко відомим у владних колах Сумщини. Так, 
10.02.2017 ця новина  з’явилася  на веб-сайті Сумської обласної ради. 
 
 

 
 

На фото: Матеріал про круглий стіл у  розділі «Актуальні новини» веб-сайту Сумської 
облради,  10.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://sorada.gov.ua/actual/18169-pro-prava-ljudyny-govoryly-na-kruglomu-stoli-za-uchasti-
predstavnykiv-justytsiji-ta-oblrady.html 

 

  

https://sorada.gov.ua/actual/18169-pro-prava-ljudyny-govoryly-na-kruglomu-stoli-za-uchasti-predstavnykiv-justytsiji-ta-oblrady.html
https://sorada.gov.ua/actual/18169-pro-prava-ljudyny-govoryly-na-kruglomu-stoli-za-uchasti-predstavnykiv-justytsiji-ta-oblrady.html
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Резонансу набувають і спільні заходи, які, відповідно до укладених 

Меморандумів про співпрацю, Регіональний центр активно проводить з 
громадськими організаціями. Наприклад, 24.03.2017 відбувся круглий стіл «Захист 
прав людини: практичний досвід», приурочений до Міжнародного дня права на 
встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. Захід 
організовано Регіональним центром та громадською приймальнею Української 
Гельсінської спілки з прав людини у м. Суми. 

У рамках правопросвітницького напряму, Регіональний центр   презентував 
засади своєї діяльності та висвітлив ті «темні кути» закону «Про безоплатну 
правову допомогу», про які варто знати пересічним сумчанам. 
 

 

 

 
 

На фото: Начальник відділу підтримки та розвитку інфраструктури Регіонального центру 
Наталія ПОСТАВСЬКА виступає наспільному з громадською організацією заході -  круглому 
столі, 24.03.2017,м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravozakhysnyky-sumshchyny-zibralysia-na-
kruhlyi-stil 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravozakhysnyky-sumshchyny-zibralysia-na-kruhlyi-stil
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravozakhysnyky-sumshchyny-zibralysia-na-kruhlyi-stil
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Варто зазначити, що захід у рамках співпраці набув широкого розголосу у 
правозахисничій сфері. Про цю подію зазначено на  всеукраїнському сайті 
Української Гельсінської спілки з прав людини.  

 
 

 
 
На фото:Скрін веб-сайту Української Гельсинської спілки з прав людини, пропроведення  
спільного  заходу, 24.03.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://helsinki.org.ua/articles/u-sumah-obhovoryuvaly-praktychnyj-dosvid-zahystu-prav-lyudyny/ 
  

https://helsinki.org.ua/articles/u-sumah-obhovoryuvaly-praktychnyj-dosvid-zahystu-prav-lyudyny/
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А громадською організацією «Крим СОС» з метою підвищення кваліфікації 
працівників системи БВПД проведено 2 тренінги (27.03.2017, 28.03.2017)  на тему: 
«Захист прав внутрішньо переміщених осіб. Проблемні питання надання 
первинної та вторинної правової допомоги ВПО», у яких брали участь директор 
Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО, заступник директора Валентина 
ВОЛОБУЄВА, працівники місцевих центрів та їх структурних підрозділів -  бюро 
правової допомоги Сумщини. 

 
 

 
 

На фото: Тренінг, організований у рамках Меморандуму про співпрацю з громадською 
організацією  «Крим СОС», для працівників системи БВПД Сумщини,  27.03.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znaiemo-vmiiemo-zakhyshchaiemo-prava-
pereselentsiv 

 

Наступного дня – 28.03.2017, вдосконалювали свої правові знання 
працівники відділу забезпечення роботи контактного центру системи БВПД 
Регіонального центру та представники місцевих центрів. На початку заходу, під 
час представлення учасників, Олена ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру, 
наголосила:  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znaiemo-vmiiemo-zakhyshchaiemo-prava-pereselentsiv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znaiemo-vmiiemo-zakhyshchaiemo-prava-pereselentsiv
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«Внутрішньо переміщені особи мають право на всі види правових послуг, 

передбачених частиною другою статті 13 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу». Сьогодні працівники місцевих центрів отримали можливість 
поспілкуватися із громадською організацією, яка орієнтована на працю у 
напрямку захисту прав переселенців. Тренінг має на меті взаємообмін набутих 
знань у сфері представлення інтересів ВПО». 
 

 
 

 
 
На фото: Другий день тренінгу для працівників Регіонального та місцевих центрів, 
проведено спільно з громадською організацією «Крим СОС», присвячений захисту прав 
внутрішнь переміщених осіб,  28.03.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vid-navchannia-do-praktyky-zakhystu-prav-
pereselentsiv 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vid-navchannia-do-praktyky-zakhystu-prav-pereselentsiv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vid-navchannia-do-praktyky-zakhystu-prav-pereselentsiv
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Про створення та функції нового контактного центру у структурі 
Регіонального центру наголошено у ході лекцій для педагогічних працівників 
Сумщини, проведених у Сумському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти.  

 А заради набуття позитивного іміджу розвитку системи БПД в 
інформаційному полі Сумщини, Регіональним центром здійснювалося 
наповнення власного веб-сайту, розділів місцевих центрів та оновлення наявної 
на ньому інформації. Усього на офіційній сторінці було розміщено 263 інформації,  
з них: Регіонального центру – 56, місцевих центрів – 207 публікацій. Із них: 
Сумським місцевим центром – 52, Охтирським – 83, Конотопським – 35, 
Шосткинським – 37.   

Також на офіційних сторінках мережі Facebook було розміщено всього 594 
інформації: Регіонального центру – 177, місцевих центрів – 417 публікацій. Із них: 
Сумським місцевим центром – 84, Охтирським – 114, Конотопським – 146, 
Шосткинським – 73.   
 

 
 
На фото: Офіційна сторінка Регіонального центру у Facebook, 31.03.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua 

 

У І кварталі 2017 року за успіхами Регіонального центру могли спостерігати 
на своїх блакитних екранах телеглядачі сумського недержавного місцевого 
інформаційно-просвітницького телеканалу «Академ ТВ». Коли 31.01.2017  між 
Головним управлінням Національної поліції в Сумській області та Регіональним 
центром підписано Меморандум про співпрацю, про це тележурналісти зняли 
сюжет. 

Заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА дала 
коментар представникам ЗМІ, запрошеним на урочистий захід:  
 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua
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«Працівники Нацполіції мають дотримуватися порядку виконання 
постанови Кабміну №1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою» із змінами і доповненнями. Зокрема, я хочу наголосити, 
що згідно постанови, негайно після фактичного затримання особи суб’єкт 
подання інформації повідомляє Регіональному центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги відомості про затриману особу. Повідомлення про 
затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою 
особою Регіонального центру цілодобово і невідкладно призначається 
захисник». 
 

 
На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА спілкується із журналістом телеканалу «Академ ТВ» з 
питань підписаного Меморандуму про співпрацю з Національною поліцією,  31.01.2017, м.суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-
natspolitsiieiu-sumshchyny 

 
У цьому ж кварталі побачили світ записані у Регіональному центрі 2 

програми «Гену справедливості»: «Порушення прав пацієнта: правові шляхи 
вирішення» та «Юридична історія про позбавлення у судовому порядку 
батьківських прав».  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-natspolitsiieiu-sumshchyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-natspolitsiieiu-sumshchyny
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Слухачі всієї України отримали можливість почути 05.01.2017 історію 
Тетяни СТЕЦЕНКО, хворої на цукровий діабет, інтереси якої представляла на «Гені 
справедливості» інтеграторка Конотопського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Валентина ВОЛІК.  

 
На фото: Текстова версія чотирнадцятого випуску: «Порушення прав пацієнта: правові 
шляхи вирішення»  на сайті «Громадське радіо»,  05.01.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/porushennya-prav-paciyenta-pravovi-
shlyahy-vyrishennya 

 

Який пакет документів треба подавати до суду? Хто може виступати 
свідками? Як довго може тривати процедура? Все це було розказано в історії 
клієнтки пані Олени та її адвокатки Наталії ЛЕБЕДИНЕЦЬ. 
 

 
На фото: Текстова версія сімнадцятого випуску: «Юридична історія про позбавлення у 
судовому порядку батьківських прав», записана Громадським радіо, 26.01.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/yurydychna-istoriya-pro-pozbavlennya-u-
sudovomu-poryadku-batkivskyh-prav 

https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/porushennya-prav-paciyenta-pravovi-shlyahy-vyrishennya
https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/porushennya-prav-paciyenta-pravovi-shlyahy-vyrishennya
https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/yurydychna-istoriya-pro-pozbavlennya-u-sudovomu-poryadku-batkivskyh-prav
https://hromadskeradio.org/programs/gen-spravedlyvosti/yurydychna-istoriya-pro-pozbavlennya-u-sudovomu-poryadku-batkivskyh-prav
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Загалом, за І квартал 2017 року відбулося 11 публікацій у інтернет-ЗМІ. 

Зокрема, великого   розголосу набув зазначений Меморандум про співпрацю між 

Головним управлінням Національної поліції в Сумській області та Регіональним 

центром. 

Починаючи від подання інформації у виданнях на кшталт «жовтої» преси 

із тяжінням до сенсації: 

 

 
 

На фото: Новина про Меморандум у електронному виданні «Сумські дебати», 31.01.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://debaty.sumy.ua/news/society/politsiya-poobitsyala-ne-katuvaty-pidozryuvanyh/ 
  

http://debaty.sumy.ua/news/society/politsiya-poobitsyala-ne-katuvaty-pidozryuvanyh/
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Подання новини у вимірі аналітичних матеріалів: 
 

 

 
На фото: Новина про Меморандум у «Сумському новинному порталі»,  01.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://city.sumy.ua/sumy/zaschitit-li-sumskoy-memorandum-ot-proizvola-politsii/ 

 

Та подання події з укладанням Меморандуму в інформаційних жанрах: 
 

 
На фото: Подання цієї ж новини у «Sumy. Today»,  01.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.today/policiya-ta-pravozahysnyky-sumshchyny-pidpysaly-memorandum-pro-spivpracyu 

http://city.sumy.ua/sumy/zaschitit-li-sumskoy-memorandum-ot-proizvola-politsii/
http://sumy.today/policiya-ta-pravozahysnyky-sumshchyny-pidpysaly-memorandum-pro-spivpracyu
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На фото: Новина у «Gorod. Sumy. Ua». 01.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://www.gorod.sumy.ua/news_35620.html 

 

 
На фото: Подання матеріалу у «Данкор онлайн». 01.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/193748 

 

http://www.gorod.sumy.ua/news_35620.html
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/193748
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Населення Сумщини має знати, куди звертатися за правовою допомогою. 
Тож для просвітництва якомога більш широких кіл населення та для поширення 
інформації щодо системи БПД, Регіональний центр, за фінансової допомоги 
громадської організації «Правозахист», виготовлено і роздруковано для чотирьох 
місцевих центрів борди, розміром 6 000 на 3 000 мм. Для кожного центру адреса і 
контактні телефони – відповідні.  

 

 
 

На фото: Борд для Сумського місцевого центру, 01.03.2017 
 

 

 

 
На фото: Борд для Конотопського місцевого центру, 01.03.2017 
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На фото: Борд для Шосткинського місцевого центру,  01.03.2017 
 

 

 

 
 
На фото: Борд для Охтирського місцевого центру,  01.03.2017 

 

 

Для повідомлення преси, інформаційна розсилка для ЗМІ власних 

інформаційних матеріалів,  прес-релізів та прес-анонсів відбувалася 1 лютого 

2017 року, 28 лютого 2017 року та 24 березня 2017 року. 

А для проведення інформування  громад, партнерів та ЗМІ про підсумки 

роботи центрів правової допомоги регіону 10.02.2017 проведено публічну 

презентацію результатів діяльності Регіонального центру у 2016 році. Це був 
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круглий стіл на тему: «Співпраця системи БПД з правозахисними органами: свіжі 

ідеї та нові виклики. Механізми додержання прав людини та рівного доступу 

громадян до правосуддя», за участі у заході очільника  Управління забезпечення 

доступу до правової допомоги Координаційного центру з надання правової 

допомоги Олени СІНЧУК. 
 

 
 

 
На фото: Проведення круглого столу «Співпраця системи БПД з правозахисними органами: 
свіжі ідеї та нові виклики. Механізми додержання прав людини та рівного доступу громадян 
до правосуддя» та учасники заходу,  10.02.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-u-
sumakh 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-u-sumakh
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1.1.4 Розширення доступу до БПД громадян 
 

Розширення надання спектру правових послуг різним категоріям 
населення є важливим завданням для працівників Регіонального центру. Для 
перевірки забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 
України нами було проведено три моніторинги та 15 звітів. 
  

1.1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 
 

Моніторинг інформаційної присутності центрів у засобах масової 
інформації на регіональному та місцевому рівні проводився вчасно, 9-10 числа 
місяця, наступного за звітним. 

У рамках проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які 
надають БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення 
проблемних питань співпраці, проведено зустрічі 11.02.2017, 18.03.2017. 

 

 
 
На фото:Анонс події у «Законі і Бізнесу». 13.03.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://zib.com.ua/ua/127937-dali_bude_anons_pravovih_podiy_tizhnya_13-18_bereznya_2017.html 

 

Також проведення опитувань суддів на предмет якості роботи 
адвокатів/юристів відділів представництва системи БПД було 09.02.2017 у 
Краснопільському районному суді, 10.02.2017 -  Ковпаківському районному суді 
та Адміністративному суді Сумської області,  17.02.2017 – Охтирському 
міськрайонному суді, 02.03.2017 – у Шосткинському міськрайонному суді.  

А підготовка інформації щодо кращих практик захисту здійснювалася 
вчасно, до 10 числа місяця, наступного за звітним.  

Відповідно, вчасно, до 10 числа наступного за звітним місяця 
здійснювалася і підготовка щодо типових звернень громадян. 

У рамках організації та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих 
столів та інших заходів, зокрема із представниками органів адвокатського 

http://zib.com.ua/ua/127937-dali_bude_anons_pravovih_podiy_tizhnya_13-18_bereznya_2017.html
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самоврядування з метою вирішення окремих питань в організації надання 
правової допомоги в системі БПД адвокатами, 11.02.2017 відбувся тренінг на 
тему: «Курс адвокатської майстерності (мистецтво захисту у кримінальній 
справі)». 
 

 
 
На фото: Про проведення тренінгу – на сайті Ради адвокатів Сумської області,  07.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://advokatura.sumy.ua/do-uvagy-advokativ-sumskoyi-oblasti-3/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://advokatura.sumy.ua/do-uvagy-advokativ-sumskoyi-oblasti-3/
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[1.2]   Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 
спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

1.2.1 Розвиток людських ресурсів 
 

Для вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових 
питань юристів  місцевих центрів щодо їх вдосконалення та покращення їх 
роботи, було проведене та узагальнено результати анкетування.     
 

1.2.2 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid» 
 

Працівниками Регіонального центру складено та розміщено до 
довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid» 
два матеріали: «Звернення засуджених і порядок їх розгляду» та «Сторона 
обвинувачення в кримінальному провадженні». 
 

 
 

На фото: Елемент робочої  атмосфери Регіонального центру. 30.01.2017 
 

А 27.02.2017 був проведений моніторинг довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalaid» та було встановлено, що 
платформа редагування не потребує. 
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 [1.3]   Децентралізація системи БПД 
 

1.3.1 Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 
управлінських рішень 
 

Розподіл граничних обсягів асигнувань загального фонду бюджету 
Регіонального центру  здійснено 19.01.2017. 

Подання фінансової та бюджетної звітності разом з пояснювальною 
запискою здійснено своєчасно. 

Розробка та затвердження  плану діяльності Регіонального центру на ІІ 
квартал також здійснено вчасно, до 20.03.2017. 

Уже до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, була 
проведена підготовка та затвердження квартального звіту діяльності РЦ. 

Регіональний центр не забуває і про розвиток та удосконалення  
ресурсних можливостей системи БПД, ефективне управління людськими та 
фінансовими ресурсами. Адже це є важливим фактором: функціонування всієї 
системи залежить від ефективності роботи на місцях. Розгляд пропозицій та 
внесення обґрунтованих змін до кошторисів, штатного розпису, здійснення 
контролю за цільовим використання коштів та майна, приведення внутрішніх 
нормативних документів центрів у відповідності до змін до «Положення про 
центри», можливість оперативного внесення змін до штатного розпису МЦ – 
все це необхідні складові для щоденної роботи центрів.  

Для цього 14.02.2017 у режимі скайп-конференції в приміщенні 
Регіонального  центру відбулося засідання Керівної ради директорів системи 
надання БВПД Сумщини, під головуванням директора Регіонального центру 
Олени ДЕМЧЕНКО. 

На порядок денний виносилися питання про штатні розписи на 2017 
рік, про розподіл кошторисів на 2017 рік. Місцевими центрами були надані 
пропозиції, узгоджені з Регіональним центром. Також учасники Керівної ради 
обговорювали результати діяльності місцевих центрів Сумської області за 
2016 рік, роботу фронт-офісів, узагальнення звернень до місцевих центрів за 
2016 рік (кількісні та якісні показники), результативні показники 
функціонування бюро правової допомоги у 2016 року тощо. 
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На фото: Засідання Керівної ради директорів системи надання БВПД Сумщини 
проводить Олена ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру, 14.02.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-
pidsumkovu-kerivnu-radu 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-pidsumkovu-kerivnu-radu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-pidsumkovu-kerivnu-radu
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1.3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД 
 

У рамках навчання персоналу, Регіональним центром були здійснені 
організація та проведення наради та навчання для працівників. 

Так, 17.02.2017 у стінах Охтирського місцевого центру з надання БВПД 
Регіональним центром проведено нарадау з надання методично-
консультативної допомоги з питань роботи відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами. Ольга 
КОВАЛЕНКО, заступник начальника відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, роз`яснила порядок розподілу справ між 
адвокатами, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 
 

 
 
На фото: Нарада для працівників системи БВПД, 17.02.2017, м.Охтирка 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-okhtyrtsi-provely-metodyko-
konsultatyvnu-dopomohu 

 
 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-okhtyrtsi-provely-metodyko-konsultatyvnu-dopomohu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-okhtyrtsi-provely-metodyko-konsultatyvnu-dopomohu
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Як правильно заповнити е-декларації особам публічного права – про 

це йшла мова 23.02.2017 під час проведення внутрішнього навчання для 
працівників Регіонального та місцевих центрів Сумщини. Олександр МАКУХА, 
начальник відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної 
державної адміністрації, фахово провів практичне заняття. У ході проведення  
надано вичерпні відповіді на питання працівників. 
 

 
 
На фото:Навчання з е-декларування доля працівників Регіонального та місцевих центрів 
проводить Олександр МАКУХА, начальник відділу з управління персоналом апарату 
Сумської обласної державної адміністрації, 23.02.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-vidbulosia-
navchannia 

 
 

1.3.3 Укладання контрактів з адвокатами, які надають БВПД по ЦАС 
 

Залучення зацікавлених адвокатів до системи БВПД є важливим 
елементом для подальшої діяльності нашого центру. Так, 30.01.2017  у рамках 
співпраці із Радою адвокатів  Сумської  області, на сайті Регіонального центру 
було розміщене  повідомлення про тренінг на тему «Курс адвокатської 
майстерності (мистецтво захисту у кримінальній справі)». 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-vidbulosia-navchannia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-vidbulosia-navchannia
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На фото: Скрін веб-сайту Регіонального центру. 30.01.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-advokativ-sumshchyny 

 
Під час проведення інформаційної кампанії на сайті Регіонального 

центру був розміщений матеріал про те, що 17.02.2017  в Будинку прийомів 
уряду в м. Києві відбулося офіційне відкриття програми «Адвокат 
Майбутнього» — першої всеукраїнської програми професійного розвитку для 
адвокатів, під час якого презентували підхід до реалізації навчальної 
Програми та її основні складові.  

 
На фото: Сумські адвокати Олена СОМОК та Олексій НАЗВАРЕНКО на відкритті 
програми  «Адвокат Майбутнього», 17.02.2017, м.Київ 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-prohramy-advokat-maibutnoho-
doluchylysia-sumski-advokaty 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-advokativ-sumshchyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-prohramy-advokat-maibutnoho-doluchylysia-sumski-advokaty
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-prohramy-advokat-maibutnoho-doluchylysia-sumski-advokaty
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Особливо наголошувалося на тому, що у першу сотню учасників, які  
мали можливість познайомитися з розробниками Програми, експертами й 
тренерами, а також почути про досвід співпраці між юридичними спільнотами 
України та Канади у сфері професійного розвитку потрапили сумські адвокати 
-  Олена СОМОК, Олексій НАЗАРЕНКО та Ольга СІНЬКО. 

 

 
 
На фото: Адвокати Сумщини стали учасниками програми «Адвокат Майбутнього» - 
Олена СОМОК (зліва) та Ольга СІНЬКО (справа), м.Київ 

 

А для рівномірного навантаження і якісного надання БВПД 
Регіональним центром був розроблений та затверджений місцевими 
центрами єдиний порядок розподілу справ між адвокатами, які надають 
БВПД.   

Опрацювання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проводилося постійно, у Державній казначейській службі України 
зареєстровано 76 контрактів з адвокатами.  
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1.3.4 Взаємодія із суб’єктами подання інформації 
 

Звірки з структурними підрозділами УМВС України в Сумській області 
щодо кількості осіб затриманих в адміністративному та кримінальному 
процесуальному порядку проводилися вчасно, до 5 числа місяця кварталу 
наступного за звітним. 

До 5 числа місяця кварталу наступного за звітним проводився також 
моніторинг офіційного веб-сайту ГУНП України у Сумській області щодо 
неповідомлення РЦ про факти затримання осіб та проведення за його 
наслідками листування з правоохоронними органами, інформування 
Координаційного центру. 
 

 
На фото: Офіційний сайт ГУНП України у Сумській області, 31.03.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: https://su.npu.gov.ua/uk/ 
 

У І кварталі 2017 року представники Координаційного центру отримали 
можливість «наживо» поспілкуватися із кожним працівником Регіонального 
центру. 13.03.2017 у Регіональному центрі розпочався плановий внутрішній 
аудит. Він проводився аудиторською групою Координаційного центру з 
надання правової допомоги з 13.03.2017 по 24.03.2017, відповідно до плану 
проведення внутрішніх аудитів в територіальних відділеннях Координаційного 
центру з надання правової допомоги на І півріччя 2017 року.  

https://su.npu.gov.ua/uk/
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На фото: Представники аудиторської групи Координаційного центру з надання правової 
допомоги  знайомляться із командою Регіонального центру, 13.03.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням: http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-
tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provodytsia-audyt 

 

Члени комісії відвідали і місцеві центри. Вже 17.03.2017  з метою 
вивчення питання щодо координації та контролю діяльності місцевих центрів, 
відповідно до Програми проведення внутрішнього аудиту, Олена ПОЛОЗ, 
заступник начальника Управління внутрішнього аудиту Координаційного 
центру з безоплатної правової допомоги та Олена ДЕМЧЕНКО, директор 
Регіонального центру відвідали Конотопський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 
На фото: Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги приймає гостей – представників Координаційного центру з надання правової 
допомоги та Регіонального центру, 17.03.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-konotopskoho-
mistsevoho-tsentru 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provodytsia-audyt
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provodytsia-audyt
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-konotopskoho-mistsevoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-konotopskoho-mistsevoho-tsentru
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Представники аудиторської групи Координаційного центру з надання 

правової допомоги – Олександр ЯКИМЕНКО та Віктор ПІВТОРАК разом з 
директором Регіонального центру Оленою ДЕМЧЕНКО 24.03.2017 відвідали з 
офіційним візитом   Сумський місцевий центр. 

 
 

 
 
На фото:Аудиторська група  Координаційного центру з надання правової допомоги у 
складі Олександра ЯКИМЕНКА та Віктора ПІВТОРАКА у Сумському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, 24.03.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-koordynatsiinoho-tsentru-z-
robochym-vizytom-zavitaly-do-sumskoho-mistsevoho-tsentru 

 
 

Того ж дня у стінах Регіонального центру відбулася підсумкова нарада 
за результатами внутрішнього аудиту. Під час наради були розглянуті основні 
пункти проведення аудиту, відзначені досягнення в роботі, визначені 
напрямки покращення та удосконалення роботи центру. 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-koordynatsiinoho-tsentru-z-robochym-vizytom-zavitaly-do-sumskoho-mistsevoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-koordynatsiinoho-tsentru-z-robochym-vizytom-zavitaly-do-sumskoho-mistsevoho-tsentru
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На фото: Робочий процес підсумкової наради на якій аудиторська група оголошує 
попередні результати, 24.03.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-vidbulasia-
pidsumkova-narada-za-rezultatamy-vnutrishnoho-audytu 

 
 
 

 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-vidbulasia-pidsumkova-narada-za-rezultatamy-vnutrishnoho-audytu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-vidbulasia-pidsumkova-narada-za-rezultatamy-vnutrishnoho-audytu
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[1.4]   Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 

 

1.4.1 Моніторинг та оцінювання результатів роботи адвокатів – працівників 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях  
 

Регіональним центром був проведений моніторинг потреби в 
адвокатах для міст та районів області (1 адвокатів/годин) та анонімне 
анкетування клієнтів щодо якості наданих послуг (4). 
 

З метою підготовки до відкриття офісів громадського захисту 
Регіональним центром проведено аналіз для визначення найбільш 
«проблемних» районів, з метою визначення територіального  розміщення 
офісу. Також  проведено моніторинг цінової політики служб таксі для 
урахування у подальшому  геограчного розташування офісів громадського 
захисту. 

У ході проведення робочих зустрічей та навчально-інформаційних 
семінарів з адвокатами системи БВПД Сумщини проведено попереднє 
обговорення можливості створення офісів громадського захисту у 
кримінальних провадженнях. 
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[1.5]     Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання БПД (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 
З метою належного функціонування та наповнення системи КІАС 

внесено та реалізовано пропозиції щодо включення до системи КІАС 
відомостей про новопризначених працівників Регіонального та   місцевих 
центрів  та бюро правової допомоги, які здійснюють представництво інтересів 
осіб в судах. 

 
Надано доступ працівнику Регіонального центру до Довідково-

інформаційного реєстру перекладачів. 
 
У І кварталі 2017 року виконано тестове впровадження автоматичної 

системи обліку робочого часу та оцінки ефективності роботи працівників за 
комп'ютером - Yaware.Timetracker.  

 

 
 
Даний програмний продукт дозволяє керівнику отримати оперативну 

аналітичну інформацію щодо завантаженості співробітників та ефективності 
використання робочого часу при роботі з ПК для виконання завдань. За 
результатами оцінки звіту керівник має змогу оптимізувати роботу 
співробітників, зміцнити дисципліну та більш ефективно управляти 
персоналом. Завдяки встановленій програмі – кожен працівник вивчає та 
оптимізує свій тайм і таск-менеджмент.  
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У І кварталі 2017 року у Сумській області розпочато впровадження  
в Регіональному та місцевих центрах системи управління GLPI (Gestionnaire 
libre de parc informatique (вільний менеджер ІТ-інфраструктури)).  

У Сумському сегменті системи заведено 92 користувачі (що охоплює  100 
відстків співробітників). 

 

 
 
Також проведено повну інвентаризацію та облік комп’ютерного парку за 

серійними номерами та складовими частинами. До системи внесено 400 
пристроїв. З них автоматизованих робочих місць – 114 

 

 
 
Особлива увага була приділена техніці, що  передана  у 2016 році на 

баланс Регіонального  центру з надання БВПД у Сумській області  Головним 
територіальним управлінням юстиції у Сумській області.  
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності Регіонального центру 
 

 
За період з 01.01.2017 по 31.03.2017 Регіональним центром було видано  

621 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  
 

 

335 для здійснення захисту за призначенням 

24 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

118 
особам, які відповідно до положень кримінального процесуального 
законодавства вважаються затриманим та/або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 

4 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 

0 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 

33 
у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру 

24 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі 

83 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 
до статті 537 КПК 

0 у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) 
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Діаграма 1          Кругова діаграма щодо розподілу осіб за дорученнями, 
виданими Регіональним центром у І кварталі 2017 року 

 
 
 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром 
упродовж   I кварталі  2017 року: 
 

здійснено моніторинг 
      якості  роботи адвокатів  у  20 

судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях 

          проведено 4 бесіди з клієнтами 

               проведено  0 анонімних анкетувань адвокатів 

                    проведено 71 
перевірок достовірності наданої 
адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД 

 
 

Захист за 
призначенням; 

335; 54% 

Окремі 
процесуальні дії; 

24; 4% 

Затримані та/або 
обрано 

запобіжний захід 
у вигляді 

тримання під 
вартою; 118; 19% 

Адміністративне 
затримання; 4; 

1% 

Адміністративний 
арешт; 0; 0% 

Примусові заходи 
медичного 

характеру; 33; 5% 

Засуджені до 
покарання; 24; 

4% 

Відповідно до 
статті 537 КПК; 

83; 13% 

Екстрадиція; 0; 
0% 



  ВИСНОВОК 51 

 

ВИСНОВОК: 
 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області у                                           
I кварталі 2017 року показав спроможність ефективно 
виконувати поставлені державою завдання 

Регіональний центр проводить 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 центр на окремій адміністративній території. 

Кожній людині необхідно вміти ефективно захищати свої права, а це 
можливо лише за участі кваліфікованих захисників – адвокатів. А особливо 
потерпілим та свідкам у кримінальному провадженні.  

Регіональний центр забезпечує потреби населення  області у наданні 
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 


