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ВСТУП 3 

 

Вступ 
Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Конотопський МЦ)  налічує у своєму штаті  19 працівників, із яких 
11 - працює безпосередньо в місцевому центрі та 8 осіб у 4-х бюро правової 
допомоги (по 2 працівника відповідно у Буринському, Липоводолинському, 
Недригайлівському  та Роменському  бюро правової допомоги).   

 
Конотопський МЦ охоплює 5 районів обслуговування:  

м.Конотоп та Конотопський район 119,3 тис. осіб 

м.Буринь та Буринський район 24,6 тис. осіб 
Липоводолинський район 18,6 тис. осіб 

Недригайлівський район 24,2 тис. осіб 

м.Ромни та Роменський район 73,6 тис. осіб 
ВСЬОГО: 260,3 тис. осіб 

(23,6% від загальної кількості по Сумській області) 
 
Відкриття з 01.09.2016 Буринського, Липоводолинського, Недригайлівського 

та Роменського бюро правової допомоги дозволило розширити сферу охоплення 
правовими послугами населення цих районів. 

 
Відношення кількості населення по Конотопському МЦ  

у відсотках по Сумській області  
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ДІАГРАМА 

динаміки кількості звернень громадян за правовою допомогою 
до Конотопського МЦ у 2016 та січень – червень 2017 року 

 

січень
105

лютий
164

березень
168

квітень
153

травень
143

червень
141

липень
211

серпень
186

вересень
417

жовтень
319

листопад
440

грудень
458

січень
432

лютий
409

березень
472

квітень
428

травень
402

червень
401

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

II квартал 2016 II квартал 2017

365

969

437

1231

Кількість 
клієнтів

Кількість 
звернень



Переорієнтація системи БПД 5 
 

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

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

 

 Посилення правової спроможності – це процес підвищення здатності 
звичайних людей користуватися своїми громадянськими правами та правами 
людини. В основі цього процесу лежить принцип, за яким правові системи та 
адміністративні процеси слугуватимуть громадянам набагато краще, якщо 
останні зможуть використовувати свої права задля досягнення справедливості 
та доступу до правосуддя. Хоча права людини визнаються майже в усьому світі, 
сама лише декларація про таке визнання не гарантує, що кожен матиме доступ 
до засобів правового захисту в пошуках справедливості. Натомість, посилення 
правової спроможності сприяє тому, щоб вразливі верстви населення 
використовували свої права, правові послуги, системи та реформи, часто у 
поєднанні з іншими засобами задля зменшення бідності, посилення впливу на 
діяльність держави та її послуг. Тому, для ефективного посилення правової 
спроможності необхідно допомагати вразливим групам і створювати для них 
можливості, щоб вони вчилися користуватися та обговорювати правові та 
адміністративні системи з метою пошуку конкретних справедливих шляхів 
розв’язання своїх щоденних проблем. Посилення правової спроможності 
покликане допомогти людям отримати необхідні можливості для самостійного 
пошуку справедливості, доступу до правосуддя. 
 Пріоритетними напрямами у питанні посилення правової спроможності 
громад, які знаходяться на території обслуговування Конотопського місцевого 
центру з надання безоплатної правової допомоги (далі – Конотопський МЦ) на 
2017 рік було визначено: 
 

1. Створення умов для інформування малозабезпечених верств 
населення з метою їх впливу на розвиток місцевих політик та посилення захисту 
їх прав шляхом встановлення прозорих процесів у місцевих органах влади та 
місцевого самоврядування. 

 
2.Поширення правових знань серед усіх категорій населення місцевих 

громад як інструменту для посилення правової спроможності для вразливих 
категорій. 
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3.Створення рівних можливостей доступу до реалізації захисту прав 
вразливих категорій населення через інформування представників органів 
влади та місцевого самоврядування щодо спрощення процедур надання 
послуг, подолання бюрократичних бар’єрів та фінансових перешкод у реалізації 
правових можливостей. 

 
4. Захист прав вразливих категорій шляхом доступних та справедливих 

механізмів вирішення спорів, у тому числі  в судовому порядку. 
 
5. Розробка програми навчання параюристів та залучення активних 

громадян до роботи. 
 
З метою визначення конкретних першочергових спільних правових 

потреб територіальних громад, органів територіальної самоорганізації 
населення, насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції Конотопського 
МЦ шляхом анкетування, інтерв’ювання та заповнення онлайн-форми для 
опитування на тему: «Визначення правових потреб жителів  місцевих громад 
території обслуговування Конотопського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги», проведено аналіз правових питань, 
з якими звертаються  клієнти, партнери, інші  органи публічної адміністрації.   

За результатами онлайн-опитування, що оприлюднено на сторінці 
Фейсбук місцевого центру, у ньому взяли участь жителі мм. Буринь , Конотоп,  
Ромни, а також мешканці смт Липова Долина та Конотопського району. 

  Аналіз відповідей на питання: «Визначте три найголовніших, на ваш 
погляд, проблеми, які є у вашому населеному пункті», виявилося, що 72% 
опитуваних респондентів назвали погані дороги, безробіття та низький рівень 
матеріального забезпечення. Незначний відсоток, а саме 7,2% від усіх 
опитуваних, звернули увагу на низький рівень медичного обслуговування та 
неможливості захисту своїх медичних прав, захист прав матерів-одиначок та 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За вирішенням своїх як 
правових так і інших питань 63,6%  респондентів звертається до Конотопського 
МЦ та бюро правової допомоги у районних центрах. При оцінці роботи фахівців 
задоволені консультаціями спеціалістів центру 72,7% респондентів (див. 
діаграму). 
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Вище викладені дані дослідження свідчать про високий рівень довіри 

населення до місцевого центру, як державної інституції. 
Протягом ІІ кварталу 2017 року у Конотопському МЦ активно 

проводилися правопросвітницькі заходи з інформування населення 
територіальних громад по типовим правовим питанням, з якими звертаються 
клієнти: захист прав споживачів комунальних послуг, організація ОСББ, 
безоплатне отримання земельних ділянок, громадська безпека тощо. 

На базі Конотопського міського центру культури та дозвілля «Мир» 
12.04.2017 відбулося публічне обговорення ключових проблем в Україні, що 
хвилюють громаду - медична реформа, впровадження страхової медицини та 
захист медичних прав мешканців міста. Інтегратори Конотопського МЦ 
Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА брали активну участь у цьому заході. 
Експерти громадської організації «Центр UA», коаліції Реанімаційний пакет 
реформ та представники Міністерства охорони здоров’я розпочали 
Всеукраїнський тур «ЗміниТИ: взаємодія заради змін». Їх представники  
провели публічну подію щодо перебігу реформ та демократичних змін у регіоні 
та країні. Учасники заходу - представники місцевої влади, професійних 
медичних спільнот, громадські активісти, журналісти обговорили наступні 
питання:  

• як реформа системи охорони здоров’я буде впроваджена в життя 
громадян на рівні міст та об’єднаних територіальних громад; 

• які виборчі правила дозволять запустити зміну політичних еліт в країні 
на національному та регіональному рівнях; 

• як платники податків можуть контролювати, на що витрачаються їхні 
гроші; 
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• за яких умов влада почує позиції та вимоги громадян і як вплинути на 
прийняття рішень. 

Спікери заходу - Олег РИБАЧУК, екс-віце-прем’єр-міністр із питань 
європейської інтеграції; Інна БОРЗИЛО, лідер напрямку «Рівний доступ до 
політики» Центру UA; Андрій АНДРУШІВ, лідер напрямку «Контроль публічних 
фінансів» Центру UA; Олександр ЯБЧАНК, експерт з медичної реформи 
Реанімаційного Пакету Реформ говорили про необхідність проведення 
медичної реформи в Україні та зміну підходів до надання медичних послуг; 
введення страхової медицини, що повинно суттєво покращити захист медичних 
прав пацієнтів. 

Оксана КОЗІНА, інтегратор Конотопського МЦ, запропонувала розглянути 
питання медичної реформи з точки зору захисту трудових прав медичних 
працівників, скорочення яких очікується після впровадження всіх заходів, 
запланованих Міністерством охорони здоров'я. У виступі вона наголосила: 
«Відповідальність за своє здоров'я також має нести і пацієнт. Хворобу легше 
попередити, ніж лікувати».  

Валентина ВОЛІК, інтегратор Конотопського МЦ, зосередила увагу 
присутніх на тому, що кількість звернень громадян за захистом порушених 
медичних прав зросла у порівнянні з минулим роком та складає 13,6% від усієї 
кількості звернень, тому необхідність змін у медичній галузі є очевидною. 

 
На фото: Під час публічного обговорення ключових проблем в Україні, що хвилюють 

громаду - медична реформа, впровадження страхової медицини та захист медичних прав 
мешканців міста, 12.04.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.795898810568813/795898683902

159/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.795898810568813/795898683902159/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.795898810568813/795898683902159/?type=3&theater


Переорієнтація системи БПД 9 
 

Також, протягом звітного періоду працівники Конотопського МЦ/бюро 
правової допомоги брали участь у 4 заходах, що проведено в колективах 
лікувальних установ, реабілітаційних центрах. 

 
На фото: Під час навчального семінару «Обіг наркотичних речовин у закладах 

охорони здоров’я», що відбувся на базі Конотопської районної лікарні. Співорганізаторами 
даного заходу виступили працівники відділу правопросвітництва Конотопського МЦ 
Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА. У ньому взяли участь медичні працівники                      
м. Конотоп та Конотопського району, м. Кролевець та Кролевецького району, м. Буринь 
та Буринського району, 18.04.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.799952056830155/799951250163569/?ty
pe=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.799952056830155/799951250163569/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.799952056830155/799951250163569/?type=3&theater
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На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія 
ПИЛИПЕНКО брала участь у лікарській конференції Липоводолинської ЦРЛ на якій провела 
інформаційний правопросвітницький захід для лікарів, 31.05.2017, смт  Липова Долина 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825920750899952/825919707566723/?ty
pe=3&theater 

Інтегратори Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА 
23.06.2017 провели інформаційний правопросвітницький захід для спеціалістів 
Конотопського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Сумській 
області на тему: «Система безоплатної вторинної правової допомоги в Україні». 
У ході заходу надано інформацію про діяльність системи безоплатної вторинної 
правової допомоги в цивільних та кримінальних справах, обговорено питання 
співпраці щодо дотримання та реалізації пенсійних прав внутрішньо 
переміщених осіб. Наталія СТРИЖАК, заступник начальника управління, 
зазначила: «Наше головне завдання — надати людям якісний сервіс. Тому 
особливу увагу працівники управління приділяють удосконаленню роботи з 
обслуговування громадян, які мають статус ВПО. Ми прагнемо створити такі 
умови, аби люди отримували пенсійні послуги за максимально короткий час із 
максимально можливими зручностями». Також обговорено питання здійснення 
системного моніторингу дотримання та реалізації прав внутрішньо 
переміщених осіб та взаємного обміну інформацією з метою оперативного 
вирішення їх проблем з даних питань. 

 
На фото: Інтегратори Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА під 

час проведення правопросвітницького заходу для спеціалістів Конотопського об'єднаного 
управління Пенсійного фонду України в Сумській області на тему: «Система безоплатної 
вторинної правової допомоги в Україні», 23.06.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.839402196218474/839402076218

486/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825920750899952/825919707566723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825920750899952/825919707566723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.839402196218474/839402076218486/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.839402196218474/839402076218486/?type=3&theater


Переорієнтація системи БПД 11 
 

 
Правопросвітницька робота Конотопського МЦ з конкретними групами 

населення, спрямована на запобігання безробіття, домашнього насильства, 
дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ, на 
запобігання випадкам домашнього насильства, дискримінації, злочинності. 
Усього протягом ІІ кварталу 2017 року проведено 12 заходів. 

«Захист прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насилля» - 
такою була тема правопросвітницького заходу у форматі круглого столу, що 
відбувся 04.05.2017 на базі Конотопського МЦ. Учасники – представники 
Конотопського відділку поліції; Конотопського міськрайонного відділу з питань 
пробації Північно-Східного Міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань; соціальні працівники центрів соціальних служб для 
сім’ї дітей та молоді Конотопської міської ради та Конотопської РДА, психолог 
відділу освіти Конотопської міської ради; головні редактори газети 
«Конотопський край» та інтернет-порталу «Топ-Конотоп». 

Присутні обговорили актуальні питання Міжнародного та національного 
законодавства в сфері запобігання домашньому насиллю; порядок взаємодії 
різних структур з попередження насильства в сім’ї, практичні кейси з питань 
захисту жертв домашнього насилля; порядок гарантованого доступу до 
соціальної, психологічної та безоплатної правової допомоги особам, які 
потерпають від домашнього насилля, переглянули відеоролики, виставку 
літератури із запобігання насильству та отримали інформаційні матеріали з 
контактами центру. Також керівникам структурних підрозділів вручено збірку 
«ПРОти НАСильства», яку створено та опубліковано в рамках проекту 
Громадського радіо «Протидія насильства в родині», що реалізується за 
підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який 
фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, впроваджується 
Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром 
з надання безоплатної правової допомоги. 
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На фото: Під час проведення правопросвітницького заходу директор 
Конотопського МЦ Олександр МУХА ознайомив присутніх із алгоритмом надання 
безоплатної правової допомоги, надав вичерпні відповіді на запитання та практичні 
рекомендації щодо дій у випадках різних видів насилля – фізичного, психологічного, 
сексуального, економічного, 04.05.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.809464315878929/809463785878982/?ty
pe=3&theater 

 
На фото: Під час проведення правопросвітницького заходу на базі Конотопського 

центру дитячо-юнацької творчості для педагогічних працівників міста. Інтегратори 
Конотопського МЦ  Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА розповіли присутнім про систему 
безоплатної вторинної правової допомоги; категорії населення, які мають право на 
безоплатну правову допомогу та правові послуги, які можна отримати в центрі. Всі 
учасники зустрічі отримали календарі з адресою та контактами центру, 20.04.2017,        
м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.800979616727399/800979193394108/?ty
pe=3&theater 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.809464315878929/809463785878982/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.809464315878929/809463785878982/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.800979616727399/800979193394108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.800979616727399/800979193394108/?type=3&theater
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На фото: Під час робочої  зустрічі заступника начальника Роменського бюро 
правової допомоги Алли ЄРНЬЄЙ із юристом Комунального закладу Сумської обласної ради 
Першої обласної спеціалізованої лікарні м. Ромни Оленою ПОНОМАРЕНКО. Проблема 
надання допомоги психічно-хворим містить не лише лікувально-профілактичні та 
реабілітаційні заходи, але також вимагає системного підходу при дотриманні та захисті 
їх юридичних прав. Саме дотримання прав людини щодо психічно хворих пов’язано з 
великими ускладненнями і вимагає глибокого професіоналізму. Якщо в адвокатурі та в 
інших юридичних інстанціях достатньо дотримуватись певної букви закону, то для 
психіатра, крім професіоналізму,потрібен ще високий загальноосвітній рівень. Інакше 
було б набагато легше пояснити будь-яку незвичну поведінку не особистістю людини та її 
поглядами, а психічним захворювання, 15.05.2017, м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.818726744952686/818726464952714/?ty
pe=3&theater 

Проведено та взято участь у 23 заходах для учасників АТО, ВПО, 
безхатченків. 

 
На фото: Під час зустрічі на базі Недригайлівського бюро правової допомоги з 

учасниками АТО  були обговорені проблемні питання та соціальні гарантії учасників АТО. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.818726744952686/818726464952714/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.818726744952686/818726464952714/?type=3&theater
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Вийшла жива дискусія із заступником начальника Недригайлівського бюро правової 
допомоги Іриною ВАЛЮХ, 02.06.2017, смт Недригайлів 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215446280
04234/828772727281421/?type=3&theater 

 

 
На фото: Під час робочої зустрічі головного спеціаліста Буринського бюро правової 

допомоги Марії БОНДАРЕНКО з військовим комісаром Буринського районного військового 
комісаріату, підполковником Віталієм БОЙКОМ, де були обговорені питання, з якими 
частіше звертаються учасники АТО та ветерани Афганістану до бюро правової 
допомоги, а саме - виділення земельних ділянок, отримання групи інвалідності, 29.05.2017, 
м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215446280
04234/824344841057543/?type=3&theater 

Правопросвітницькі заходи, що проводяться в навчальних закладах різної 
форми власності, є пріоритетними у роботі Конотопського МЦ. Усього 
проведено 15 заходів. 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/828772727281421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/828772727281421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/824344841057543/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/824344841057543/?type=3&theater
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На фото: заступник начальника Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ 
під час  участі у профорієнтаційно-правовому заході «Формула успішного професійного 
вибору», що відбувся на базі міської бібліотеки для дорослих. Учасники заходу - практичний 
психолог Роменського вищого професійного училища Надія РАДЧУК, головний спеціаліст 
відділу активної підтримки безробітних міськрайонного центру зайнятості Анна 
ШУМАКОВА та учні 9-х класів Роменського відділення комунального закладу Сумської 
обласної ради «Обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 
дітей», 06.04.2017, м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/proforiientatsiino-pravovyi-zakhid-na-

bazi-romenskoi-biblioteky-dlia-doroslykh 

 
На фото: Під час проведення працівниками Липоводолинського бюро правової 

допомоги Наталією ПИЛИПЕНКО та Валерією ТЕРНОВОЮ правопросвітницького заходу 
для учнів Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. До бюро завітали учні 9 
класу разом із вчителем історії Наталією ГРИЦЕНКО. У форматі інтерактивної 
презентації дітям надано інформацію про діяльність Липоводолинського бюро правової 
допомоги, роз’яснено напрямки роботи установи, 26.04.2017, смт. Липова Долина 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804667979691896/804667659691

928/?type=3&theater 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/proforiientatsiino-pravovyi-zakhid-na-bazi-romenskoi-biblioteky-dlia-doroslykh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/proforiientatsiino-pravovyi-zakhid-na-bazi-romenskoi-biblioteky-dlia-doroslykh
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804667979691896/804667659691928/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804667979691896/804667659691928/?type=3&theater
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На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія 
ПИЛИПЕНКО під час виїзду до села Яснопільщина Липоводолинського району. Основною 
метою поїздки було проведення інформаційної акції для викладачів Яснопільщинського 
навчально-виховного комплексу Липоводолинської районної ради Сумської області та 
виїзного прийому громадян. Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю 
Липоводолинського бюро та Яснопільщинського НВК у напрямку підвищення рівня правової 
обізнаності учнівської молоді, 17.05.2017, с. Яснопільщина Липоводолинського району 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.817450228413671/817449355080

425/?type=3&theater 

 

Працівниками Конотопського МЦ та бюро правової допомоги 
проводяться правопросвітницькі заходи в навчальних закладах для учнів,  
студентів, педагогів, батьків у формі лекцій, семінарів, уроків, майстер-класів, 
виховних заходів, виступів на батьківських зборах, педагогічних радах, 
методичних об’єднаннях педагогів. 

 

 
На фото: На території Недригайлівського районного сектору 16-ї державної 

пожежно-рятувальної частини  проведено екскурсію для учнів Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ 
ступенів, в якій взяла участь головний спеціаліст Недригайлівського бюро правової 
допомоги Інна ВАСИЛЬКІВСЬКА. Після заходу для учнів проведено лекцію на тему: 
«Протипожежні заходи», 14.06.2017, смт Недригайлів 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835274119964615/835274039964

623/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.817450228413671/817449355080425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.817450228413671/817449355080425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835274119964615/835274039964623/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835274119964615/835274039964623/?type=3&theater
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На фото: Працівники Конотопського МЦ та  бюро правової допомоги брали участь 
у проведенні заходів зі святкування Дня захисту дітей, 01.06.2017, смт Недригайлів,          
м. Ромни, м. Буринь, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826438250848202/826438154181

545/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826547487503945/826547397503

954/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826025250889502/826024687556

225/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825405114284849/825404874284

873/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826438250848202/826438154181545/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826438250848202/826438154181545/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826547487503945/826547397503954/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826547487503945/826547397503954/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826025250889502/826024687556225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.826025250889502/826024687556225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825405114284849/825404874284873/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825405114284849/825404874284873/?type=3&theater
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На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія 

ПИЛИПЕНКО під час  виступу на загальношкільних батьківських зборах у Липоводолинській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів за участю працівників поліції, суду та медичної сестри школи, 
19.05.2017, смт Липова Долина 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.818534844971876/818534418305

252/?type=3&theater 
 

Регулярно проводяться лекції, виступи, презентації у колективах інших 
державних та комунальних установах та організаціях іншої форми власності, у 
центрах зайнятості з питань основних напрямків роботи Конотопського МЦ.  

У ІІ кварталі 2017 року  проведено 68 таких  заходів. 
Зокрема, у рамках співпраці  з реалізації ефективної державної політики у 

сфері зайнятості населення та розширення можливостей доступу до 
безоплатної правової допомоги для громадян, працівники Конотопського МЦ 
брали участь у спільних з центрами зайнятості семінарах, під час яких 
роз’яснювали присутнім основні напрями роботи бюро правової допомоги, 
положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу», основні 
принципи надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 
категорії осіб, які мають право на БВПД. Також, у ході зустрічей надаються  
вичерпні відповіді на питання присутніх. Проведення спільних семінарів для  
безробітних є дуже актуальним, адже люди мають можливість отримати не 
тільки роз’яснення з приводу їх прав, але й   фахову консультацію. 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.818534844971876/818534418305252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.818534844971876/818534418305252/?type=3&theater
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На фото: Начальник та головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання БППД Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА на базі 
Конотопського міськрайонного центру зайнятості під час проведення інформаційного 
заходу на тему: «Захист трудових прав громадян» для осіб, які перебувають на обліку, 
26.04.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804672353024792/804671663024

861/?type=3&theater 

 
На фото: Заступник начальника Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ 

на базі Роменського міськрайонного центру зайнятості населення під час проведення   
інформаційного семінар-тренінгу на тему: «Правовий захист безробітних: добір 
працівників за законодавством України», 11.05.2017, м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.813773915447969/813773692114

658/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804672353024792/804671663024861/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804672353024792/804671663024861/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.813773915447969/813773692114658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.813773915447969/813773692114658/?type=3&theater
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На фото: Головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Марія 

БОНДАРЕНКО спільно з провідним юрисконсультом Буринського районного центру 
зайнятості Світланою ТКАЧЕНКО під час проведення семінару для безробітніх осіб на 
тему: «Написання резюме», 21.06.2017, м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215

44628004234/838161299675897/?type=3&theater 

 
На фото: Заступник начальника Недригайлівського бюро правової допомоги Ірина 

ВАЛЮХ під час участі у семінарі на тему: «Права людини», проведеному згідно з планом 
заходів, розроблених спільно з Недригайліським районним центром зайнятості . У семінарі 
брали  участь 13 осіб, 15.06.2017,  смт  Недригайлів 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835252283300132/835252193300

141/?type=3&theater 
 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/838161299675897/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/838161299675897/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835252283300132/835252193300141/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835252283300132/835252193300141/?type=3&theater
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На фото: Головний спеціаліст Липоводолинського бюро правової допомоги Валерія 

ТЕРНОВА під час участі у профорієнтаційному груповому заході Липоводолинського 
районного центру зайнятості на тему: «Легальна зайнятість», 16.06.2017, смт  Липова 
Долина 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835242929967734/835242869967

740/?type=3&theater 

У ІІ кварталі 2017 року Конотопським МЦ/бюро правової допомоги 
приділялась значна увага роботі щодо організації, проведенню та участі у 
семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах. До проведення 
вказаних заходів  залучались партнери Конотопського МЦ з числа громадських 
організацій, державних установ та комунальних установ державної влади та 
місцевого самоврядування. 

 
На фото: Інтегратори Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА за 

співучасті Міжнародного благодійного фонду «Крила надії» та волонтерської ініціативної 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835242929967734/835242869967740/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.835242929967734/835242869967740/?type=3&theater
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групи Конотопського індустріально – педагогічного технікуму СумДУ провели благодійний 
правопросвітницький захід до Великодня в дитячому відділенні Конотопської центральної 
районної лікарні. Оксана КОЗІНА та Валерія РОШКОВАН (директор Міжнародного 
благодійного фонду «Крила надії») привітали із прийдешніми Великодніми святами 
працівників дитячого відділення, маленьких пацієнтів та їх батьків, 13.04.2017,                              
м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.796495100509184/796493313842

696/?type=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-pratsivnykiv-konotopskoho-

mistsevoho-tsentru-u-tyzhni-dobrykh-sprav 

 
На фото: Після проведення лекції серед учнів 10 класів у Буринській спеціалізованій 

школі І-ІІІ ступенів №1. Головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Марія 
БОНДАРЕНКО спільно з в.о. інспектора сектору СРПП Буринського ВП Конотопського ВП в 
Сумській області лейтенантом поліції Оксаною ЯГУПОЮ повідомили підлітків про те, що 
адміністративне стягнення – це міра відповідальності, яка застосовується з метою 
виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів 
України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових 
правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами, 15.05.2017, м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215

44628004234/816224198536274/?type=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-administratyvnu-vidpovidalnist-

hovoryly-iz-starshoklasnykamy-u-buryni 

 
 

Одним із пріоритетних напрямків у питанні інформування про безоплатну 
правову допомогу в роботі Конотопського МЦ - є особисте спілкування з 
представниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади та 
сільських громад під час виступів на сесіях та засіданнях. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.796495100509184/796493313842696/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.796495100509184/796493313842696/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-pratsivnykiv-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-u-tyzhni-dobrykh-sprav
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-pratsivnykiv-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-u-tyzhni-dobrykh-sprav
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/816224198536274/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/816224198536274/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-administratyvnu-vidpovidalnist-hovoryly-iz-starshoklasnykamy-u-buryni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-administratyvnu-vidpovidalnist-hovoryly-iz-starshoklasnykamy-u-buryni
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На фото: Робота круглого столу «Як органи місцевого самоврядування і держава 

можуть відповісти на правові потреби громад» в м.Хмельницький. Інтегратор  
Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК, голова Бездрицької об'єднаної територіальної 
громади Олександр МАРКІН брали участь у заході,  26-27.04.2017, м. Хмельницький 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.805141576311203/805141522977

875/?type=3&theater 
http://km-oblrada.gov.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-perspektivi-rozvitku/ 

 
На фото: Під час наради на чолі з першим заступником голови Буринської 

райдержадміністрації Валентини ПЕРЕПИЛИЦІ, на якій була присутня головний спеціаліст 
Буринського бюро правової допомоги  Марія БОНДАРЕНКО,  19.05.2017, м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215

44628004234/818428451649182/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.805141576311203/805141522977875/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.805141576311203/805141522977875/?type=3&theater
http://km-oblrada.gov.ua/bezoplatna-pravova-dopomoga-perspektivi-rozvitku/
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/818428451649182/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/818428451649182/?type=3&theater
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Інформування про безоплатну правову допомогу в роботі Конотопського 
МЦ здійснюється шляхом особистого спілкування фахівців Конотопського МЦ з 
представниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади та 
сільських громад під час виступів на сесіях та засіданнях. 

У рамках правопросвітницької роботи з розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги громадян працівники центру беруть участь у 
сесіях місцевих рад, зібраннях територіальних громад, колегіях місцевих 
адміністрацій. Так,  протягом ІІ кварталу 2017 року відвідано 4 сесії міських  рад, 
15 засідань сесій сільських  рад та 5 колегій місцевих адміністрацій. 

 
На фото: Заступник начальника Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ 

брала участь у двадцять сьомій сесії Роменської міської ради сьомого скликання,  
24.05.2017, м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.822029124622448/822029031289

124/?type=3&theater 

Конотопським МЦ проводиться активна робота з розвитку мережі 
параюристів - виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою 
освітою на території громад міст, селищ, сіл для залучення таких осіб до 
консультування громади з визначених правових питань. 

Проведено 9 заходів з інформаційно-роз’яснювальної та навчальної 
роботи серед параюристів для подальшого надання ними правових 
консультацій. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.822029124622448/822029031289124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.822029124622448/822029031289124/?type=3&theater
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На фото: Заступник начальника Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ 

на базі Роменської міської бібліотеки провела інформаційно - правовий захід на тему: 
«Основи держави – закон і право». Цільовою аудиторією заходу стали студенти 
Роменського вищого професійного училища № 14 та Роменського коледжу Сумського 
національного аграрного університету,  13.04.2017, м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.797043363787691/797042923787735/?ty
pe=3&theater 
http://romny.online/u-romnah-molodi-rozpovily-pro-zakon-ta-prava?_utl_t=fb 
 

 

 
На фото: Під час чергового заняття із групою волонтерів-параюристів на базі 

Конотопського МЦ. Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання БППД  Валентина ВОЛІК розповіла учасникам про можливі варіанти пошуку 
правової інформації через інтернет-ресурси та правові платформи, 20.04.2017,                            
м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.801084206716940/801084113383616/?ty
pe=3&theater 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.797043363787691/797042923787735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.797043363787691/797042923787735/?type=3&theater
http://romny.online/u-romnah-molodi-rozpovily-pro-zakon-ta-prava?_utl_t=fb
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.801084206716940/801084113383616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.801084206716940/801084113383616/?type=3&theater
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На фото: На базі Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбувся захід - фінальна міжрегіональна конференція у рамках 
завершення проекту «Знай! Вимагай! Навчай. Мережа параюристів з питань захисту прав 
учасників АТО та членів їх сімей». На фото - директор Конотопського МЦ Олександр 
МУХА, 21.04.2017, м. Суми 

*Більш детальна інформація за посиланням 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.803462356479125/803461409812553/?ty
pe=3&theater 

 
На фото: Під час чергового заняття із групою волонтерів-параюристів на базі 

Конотопського МЦ начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання БППД  Валентина ВОЛІК провела консультування практикантів-параюристів з 
питань написання звіту про проходження практики на базі Конотопського МЦ. 
Обговорено питання написання розділів звіту, що стосуються Положення про діяльність 
центру, посадових інструкцій працівників центру, категорій клієнтів центру та процедур 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, 19.06.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.836999059792121/836999013125459/?ty
pe=3&theater 

Постійно ведеться робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, проведено моніторинг мережі суб'єктів 
надання безоплатної первинної правової допомоги, виявлені громадські 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.803462356479125/803461409812553/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.803462356479125/803461409812553/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.836999059792121/836999013125459/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.836999059792121/836999013125459/?type=3&theater
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організації, параюристи, волонтери-юристи, органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, спеціалізовані установи, університети, благодійні 
фонди,  що надають правову допомогу громадянам. 

Стало доброю традицією запрошувати фахівців Конотопського МЦ/бюро 
для участі  урочистостях, що проводяться у населених пунктах. 

 
На фото: Директор Конотопського МЦ  Олександр МУХА під час участі у мітингу-

реквіємі біля пам’ятного знаку потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції,  26.04.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804655536359807/804654739693

220/?type=3&theater 

 
На фото: Напередодні 31-х роковин Чорнобильської трагедії на базі Роменського 

бюро правової допомоги головним спеціалістом Яною ЦЮПКОЮ проведено робочу зустріч 
з представником громадської організації «ІНВАЛІДИ ЧОРНОБИЛЯ» Олександром 
ЛИХОБАБОМ. У ході  зустрічі обговорено проблемні питання застосування вимог чинного 
законодавства в частині реалізації прав та гарантій соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  26.04.2017, м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804655536359807/804654739693220/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804655536359807/804654739693220/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804763636348997/804763549682339/?ty
pe=3&theater 

 
На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Конотопського 

МЦ Наталія ПИЛИПЕНКО під час участі у зібранні членів громадської організації 
«Липоводолинська районна організація спілки воїнів-інтернаціоналістів», де наголосила на 
можливості отримання клієнтами адміністративних послуг щодо прийому документів 
для державної реєстрації громадських організацій шляхом повідомлення про заснування, 
реєстрації змін до відомостей про громадські організації,  14.06.2017, смт  Липова Долина 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.834460490045978/834460293379331/?ty
pe=3&theater 

Постійно проводяться робочі зустрічі та наради із партнерами щодо 
обговорення результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання 
БПД, залучення нових стейкхолдерів. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804763636348997/804763549682339/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804763636348997/804763549682339/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.834460490045978/834460293379331/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.834460490045978/834460293379331/?type=3&theater
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На фото: Під час зустрічі головного спеціаліста Буринського бюро правової 

допомоги Марії БОНДАРЕНКО з в.о. начальника служби у справах дітей Буринської районної 
державної адміністрації Діаною ГЛОБЕНКО, на якій обговорено питання співпраці та 
проведення спільних прийомів громадян, так як до бюро неодноразово звертались особи 
про встановлення опікунства над неповнолітніми, 23.05.2017, м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215446280
04234/820931438065550/?type=3&theater 

 
Протягом ІІ кварталу 2017 року  розроблено 3 методичні рекомендації 

для органів місцевого самоврядування щодо організації надання ними 
безоплатної первинної правової допомоги на тему: «Попередження 
домашнього насильства», «Взаємодія ОМС та громадських організацій з питань 
реалізації правопросвітницьких проектів», «Права іноземців в Україні» та 
поширено 55 екземплярів методичних  рекомендацій на тему: «Попередження 
домашнього насильства», 56 екземплярів методичних  рекомендацій на тему: 
«Взаємодія ОМС та громадських організацій з питань реалізації 
правопросвітницьких проектів»,  «Права іноземців в Україні».  

Протягом ІІ кварталу 2017 року проведено 3 пілотних тренінги для 
посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань удосконалення 
організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги. На тему: 
«Доступ до он-лайн електронних сервісів Міністерства юстиції та особливості Е-
декларування», «Попередження домашнього насильства», «Надання БПД у 
новостворених об’єднаних територіальних громадах».                                                                                                                      

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/820931438065550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/820931438065550/?type=3&theater
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Налагоджено співпрацю з представником Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  
прокуратури, судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби. Протягом 
 ІІ кварталу 2017 року відбулося 11 заходів. 
 

 
На фото: Головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Марія 

БОНДАРЕНКО спільно з начальником Буринського районного сектору з питань пробації 
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 
та пробації Міністерства юстиції  Сергієм РИБАЛКО та прокурором Буринського відділу 
Конотопської місцевої прокуратури Світланою БОКАТОВОЮ  провели зустріч з особами, 
які перебувають на обліку в Буринському районному секторі з питань пробації, 19.04.2017, 
м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.837444233080937/837444156414278/?ty
pe=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.837444233080937/837444156414278/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.837444233080937/837444156414278/?type=3&theater
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На фото: Під час зустрічі головного спеціаліста Буринського бюро правової 

допомоги Марії БОНДАРЕНКО з начальником та заступником начальника Буринського 
відділення поліції Сергієм БОЙКОМ та Сергієм КУДРЯВСЬКИМ, в ході якої було обговорено 
основні напрямки співпраці, 16.05.2017, м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.816774885147872/816774498481244/?ty
pe=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nalahodzhennia-spivpratsi-iz-burynskym-
viddilkom-politsii 
 
 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.816774885147872/816774498481244/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.816774885147872/816774498481244/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nalahodzhennia-spivpratsi-iz-burynskym-viddilkom-politsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nalahodzhennia-spivpratsi-iz-burynskym-viddilkom-politsii
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На фото: Учасники регіонального візиту Національного превентивного механізму 

до Дніпропетровщини. Інтегратор Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК була включена до 
складу моніторингової групи, у якій працювали представники Секретаріату 
Уповноваженого Верховної ради з прав та громадські монітори національного 
превентивного, 06-07.062017, м. Дніпро 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.829730033852357/829729630519064/?ty
pe=3&theater 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.829730033852357/829729630519064/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.829730033852357/829729630519064/?type=3&theater
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На фото: Заступник начальника Недригайлівського бюро правової допомоги Ірина 

ВАЛЮХ відвідала з робочим візитом Недригайлівське відділення поліції Головного 
Управління Національної поліції в Сумській області, де зустрілася з працівниками та 
начальником сектору Недригайлівського ВП ГУНП в Сумській області майором поліції 
Олександром ВЕРЕТІЛЬНИКОМ, 02.062017, смт Недригайлів 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215446280
04234/828824657276228/?type=3&theater 

 

 
На фото: Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК брала участь у ДИСКУСІЙНОМУ КЛУБІ 
НПМ з питань обговорення роботи Офісу управління з забезпечення прав людини 
Національної поліції України. Організаторами заходу виступили громадські організації –
«Україна без тортур», Асоціація УМДПЛ, Центр інформації про права людини, Експертний 
центр з прав людини, Міжнародний фонд «Відродження», Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини. Під час заходу була можливість поставити питання Начальнику 
відділу Уповноважених -Голові з питань контролю за дотриманням прав людини в 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/828824657276228/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/828824657276228/?type=3&theater
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поліцейській діяльності  Костянтину ТАРАСЕНКУ. Основне завдання управління – превенція 
порушень прав людини співробітниками поліції, 02.062017, м. Київ 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.827264204098940/827263347432359/?ty
pe=3&theater 

 
 
 

 
 
На фото: Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК на запрошення Секретаріату 
Уповноваженого Верховної ради з прав людини бере участь у спеціалізованому тренінгу 
«Методологія проведення повторних візитів Національного превентивного механізму», 
який проходить в рамках спільного проекту Європейського союзу та Ради Європи 
«Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні». Відповідно до 
статті 19 Факультативного протоколу Конвенції попередження катувань національним 
превентивним механізмам надано повноваження давати рекомендації відповідним 
органам з метою поліпшення поводження з особами позбавленими волі та покращенням 
умов їх тримання і недопущення катувань. Спікери заходу розповідають про роботу 
Національного превентивного механізму,зокрема про повторні візити у місця несвободи 
та виконання державними органами рекомендацій. За планом заходу також заплановано 
повторні візити до установ різного типу Миколаївської області, 30.05.2017, м. Миколаїв 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.824880887670605/824880504337310/?ty
pe=3&theater 

 
Протягом ІІ кварталу 2017 року працівники Конотопського МЦ брали 

участь у заходах, що проводяться структурними підрозділами місцевих 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.827264204098940/827263347432359/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.827264204098940/827263347432359/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.824880887670605/824880504337310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.824880887670605/824880504337310/?type=3&theater
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адміністрацій, підвідомчими установами органів влади, об’єднаними 
територіальними громадами 

 
На фото: Інтегратори Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА 

провели робочу зустріч із директором Конотопського міськрайонного відділення Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності Тарасом 
ОМЕЛЬЧЕНКОМ. У ході зустрічі обговорено основні напрямки співпраці з питань доступу 
клієнтів відділення до безоплатної правової допомоги, 12.06.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.832355873589773/832355770256450/?ty
pe=3&theater 

Працівники Конотопського МЦ беруть активну участь у заходах, що 
проводяться структурними підрозділами місцевих адміністрацій, підвідомчими 
установами органів влади, об’єднаними територіальними громадами. Усього у 
ІІ кварталі 2017 року взято участь у 8 заходах, що проводилися структурними 
підрозділами Конотопської, Буринської, Липоводолинської, Недригайлівської та 
Роменської районних державних адміністрацій. 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.832355873589773/832355770256450/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.832355873589773/832355770256450/?type=3&theater
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На фото: Головний спеціаліст Роменського бюро правової допомоги Яна ЦЮПКА 

провела навчання з представниками Управління у сфері соціальної роботи з сім'ями, 
дітьми та молоддю м. Ромни та Роменського району. В ході проведеної зустрічі детально 
обговорено питання спільної діяльності, яка стосується допомоги сім’ям, дітям і молоді, 
які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, 
10.05.2017, м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.813278472164180/813278375497523/?ty
pe=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.813278472164180/813278375497523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.813278472164180/813278375497523/?type=3&theater
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На фото: Заступник начальника Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ 
під час робочої зустрічі із представником Центру надання адміністративних послуг при 
Роменській районній державній адміністрації Тетяною СОЛДАТЕНКО з питань співпраці 
центру надання адміністративних послуг з бюро правової допомоги щодо спрощення 
процедури отримання адміністративних послуг, 15.05.2017, м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 

 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215446280
04234/816260565199304/?type=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-nalahodzheno-spivpratsiu-iz-
tsentrom-nadannia-administratyvnykh-posluh 
 

 
 
На фото: На базі Роменської районної державної адміністрації пройшов семінар на 

тему: «Підходи до визначення кратності перевірок, що стосуються безпечності та 
якості харчових продуктів. Аналіз Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів». Головний спеціаліст Роменського бюро 
правової допомоги Яна ЦЮПКА взяла участь у заході. Організатори семінару - провідні 
фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області, 16.05.2017,                    
м. Ромни 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.816765275148833/816765221815505/?ty
pe=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-obhovoriuvaly-pytannia-
bezpechnosti-ta-iakosti-kharchovykh-produktiv 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/816260565199304/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/816260565199304/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-nalahodzheno-spivpratsiu-iz-tsentrom-nadannia-administratyvnykh-posluh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-nalahodzheno-spivpratsiu-iz-tsentrom-nadannia-administratyvnykh-posluh
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.816765275148833/816765221815505/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.816765275148833/816765221815505/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-obhovoriuvaly-pytannia-bezpechnosti-ta-iakosti-kharchovykh-produktiv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-obhovoriuvaly-pytannia-bezpechnosti-ta-iakosti-kharchovykh-produktiv
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На фото: Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА провів робочу зустріч із 

заступником голови Конотопської районної ради Іриною КЛІГУНОВОЮ. Керівники 
обговорили питання співпраці з питань проведення правопросвітницьких заходів для 
працівників сільських рад та територіальних громад Конотопського району. Також 
обговорено питання важливості посилення правової спроможності громад Конотопщини 
через збільшення точок доступу до безоплатної правової допомоги, 21.06.2017,                              
м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.838261439665883/838261376332556/?ty
pe=3&theater 

З метою інформування широких верств населення про можливості 
системи безоплатної правової допомоги протягом ІІ кварталу 2017 року 
проведено 45 заходів «вуличного інформування», флеш-мобів, заходів для 
цільових груп, «лідерів думок» у громаді. 

 

 
На фото: Працівники Конотопського МЦ та Липоводолинського бюро правової 

допомоги під час проведення «вуличного інформування», смт Липова Долина 05.05.2017,            
м. Конотоп 12.05.2017 

*Більш детальна інформація за посиланням: 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.838261439665883/838261376332556/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.838261439665883/838261376332556/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.814512352040792/814510815374
279/?type=3&theater 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-fakhivtsi-mistsevoho-
tsentru-provely-vulychne-informuvannia 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.810054142486613/810053295820
031/?type=3&theater 

 
Відповідно до укладених Меморандумів про співпрацю проведено 6 

спільних заходів з громадськими організаціями. 
Директором Конотопського МЦ Олександром МУХОЮ та начальником 

Конотопського міськрайонного відділу з питань пробації Північно-Східного 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції України підполковником Сергієм МИСНИКОМ  
24.05.2017  підписано меморандум про співпрацю.   

Метою підписання Меморандуму  є консолідація зусиль, спрямованих на 
співпрацю в частині попередження, виявлення, недопущення випадків катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують людську гідність, 
видів поводження, порушень права на захист, права на безоплатну вторинну 
правову допомогу та гарантій адвокатської діяльності. 

 
На фото: Під час підписання меморандуму про співпрацю, м. Конотоп  24.05.2017, 
 м. Конотоп  
*Більш детальна інформація за посиланням: 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.824390777719616/824390554386305/?ty
pe=3&theater 

З метою розповсюдження інформації про систему безоплатної вторинної 
правової допомоги Конотопський МЦ тісно співпрацює зі ЗМІ та регулярно 
надає інформацію для розміщення на веб-сайті Регіонального центру (28 разів 
протягом ІІ кварталу 2017 року) та сторінку МЦ у мережі Фейсбук (153 рази  
протягом ІІ кварталу 2017 року).  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.814512352040792/814510815374279/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.814512352040792/814510815374279/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-fakhivtsi-mistsevoho-tsentru-provely-vulychne-informuvannia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-fakhivtsi-mistsevoho-tsentru-provely-vulychne-informuvannia
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.810054142486613/810053295820031/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.810054142486613/810053295820031/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.824390777719616/824390554386305/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.824390777719616/824390554386305/?type=3&theater
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Здійснювалось щомісячне наповнення інформаційного дайджесту 
системи безоплатної правової допомоги в Україні (04.04.2017, 04.05.2017, 
05.06.2017), інформаційна розсилка для ЗМІ задля інформування та 
розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів щодо функціонування 
системи безоплатної правової допомоги серед цільових груп населення та 
суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, а також щомісячний 
моніторинг інформаційної присутності центрів у засобах масової інформації на 
регіональному та місцевому рівні. 

Організовано та проведено 9 публікацій у інтернет- ЗМІ, 7 – у друкованих 
ЗМІ, 1 виступ на телебаченні, 1 виступ на радіо. 

Проведено 6 інформаційних розсилок для ЗМІ районів обслуговування 
Конотопського МЦ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та прес-
анонсів. 

Протягом звітного періоду здійснено 7 публікацій у друкованих ЗМІ: у 
Липоводолинській районній газеті «Наш край» 09.06.2017 № 47-48, 
Конотопській міській газеті «Конотопський край» 09.05.2017 та 16.06.2017, 
Інформаційно-рекламному щотижневику «Новий погляд Роменщини» 
21.06.2017 №25 (234); обласній рекламно-інформаційній газеті «Факти» від                    
22.06.2017, 29.06.2017. 

 
 

Одним із пріоритетних напрямків роботи Конотопського МЦ обрано 
збільшення не тільки кількості, але й покращення якості та доступності 
правопросвітницьких заходів, донесення до населення інформації та 
забезпечення можливості отримати правовий захист у найвіддаленіших 
населених пунктах на території обслуговування центру. 
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 Складовою частиною таких заходів являються виїзні прийоми для 
громадян, які проживають у сільській місцевості. Зокрема,  у ІІ кварталі 2017 
року Конотопським МЦ  проведено 51  виїзний прийом громадян. Забезпечено 
щотижневу роботу мобільного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги на базі Недригайлівського районного суду, в закладах Державної 
служби зайнятості всіх районів обслуговування Конотопського МЦ, на базі 
відділень територіальних центрів соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг Конотопського району . 

 

 
На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія 

ПИЛИПЕНКО провела виїзний прийом громадян на базі Московської сільської ради 
Липоводолинського району. Жителів села Московське цікавили питання порядку 
оформлення спадщини, призначення пільгової пенсії за віком, встановлення факту 
самовільного зайняття земельної ділянки. Усі клієнти отримали фахові консультації 
спеціаліста,  26.04.2017, с. Московське  Липоводолинського району  

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804642179694476/804642006361

160/?type=3&theater 

 
Створено дистанційні пункти доступу до правової допомоги у 

приміщеннях сільських рад в селах Красне Конотопського району, Малий 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804642179694476/804642006361160/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.804642179694476/804642006361160/?type=3&theater
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Самбір Конотопського району, смт Дубов’язівка Конотопського району, у 
Конотопському міськрайонному центрі зайнятості, Буринському та 
Недригайлівському районних центрах зайнятості.  

Таким чином, на цей час на території обслуговування, з урахуванням 
раніше створених, успішно функціонують 19 дистанційних та 14 мобільних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.   

Під час роботи дистанційних та мобільних (консультаційних) пунктів  
надано відповіді на питання, що стосувалися сімейного, житлового, земельного 
законодавства, житлових субсидій, допомоги сім’ям з дітьми, пенсійного 
забезпечення, зайнятості та працевлаштування тощо. 

 
Кількість громадян, які звернулись за отриманням консультацій 
 

 Мобільні пункти Дистанційні пункти 

Конотопський МЦ 42 23 

Буринське бюро 6 15 

Липоводолинське бюро 12 9 

Недригайлівське бюро 9 17 

Роменське бюро 8 14 

Усього за ІІ квартал 2017 року 77 78 

 
Для дистанційного консультативного пункту, що функціонує  у приміщенні 

Недригайлівського районного центру зайнятості,  виділено окремий кабінет з 
робочим місцем та доступом до мережі інтернет. 

Метою створення мережі дистанційних пунктів  є розширення доступу до 
безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 
таких як безробітні, люди з особливими потребами, ветерани війни, внутрішньо 
переміщені особи, учасники АТО та інші особи відповідно до Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу». 
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  На фото: Начальник Недригайлівського бюро правової допомоги Конотопського 

МЦ Ірина ВАЛЮХ під час виїзного прийому громадян в приміщенні Недригайлівського 
районного суду. Всі клієнти отримали фахові консультації,  26.06.2017, смт Недригайлів 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.841826072642753/841826022642

758/?type=3&theater 
 

Регулярно, щосереди, функціонує консультаційний пункт у приміщенні 
Недригайлівського районного суду, де можуть отримати первинну правову 
допомогу всі категорії громадян з різних правових питань. 

Метою створення мобільного консультаційного пункту в приміщенні суду 
було  розширення доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-
вразливих категорій громадян, таких як безробітні, люди з особливими 
потребами, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи, учасники АТО та інші 
особи, які зверталися  до працівників суду за роз’ясненнями різних правових 
питань. Надання первинної правової допомоги не входить в компетенцію 
суддів, оскільки їх основне завдання - здійснення правосуддя в установленому 
законодавством порядку. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.841826072642753/841826022642758/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.841826072642753/841826022642758/?type=3&theater
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*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215

44628004234/805229219635772/?type=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pryiom-hromadian-na-bazi-mobilnoho-
konsultatsiinoho-punktu-u-nedryhailivskomu-sudi 

 
Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Конотопського 

МЦ Наталія ПИЛИПЕНКО регулярно протягом кварталу проводить виїзні 
прийоми на базі пологового відділення Липоводолинської ЦРЛ. Були надані 
консультації з різних питань. Зокрема, у зв'язку з тим, що батьки зареєстровані у 
різних населених пунктах  Сумської області, для них актуальним стало питання 
про можливість  реєстрації народження дитини в населених пунктах, де вони 
проживають. Начальник відділу роз’яснила, що зареєструвати народження 
дитини, можна за місцем фактичного народження дитини, за місцем реєстрації 
матері або за місцем реєстрації батька. В той же час,зареєструвати місце 
проживання дитини можна за місцем  прописки одного з батьків, незалежно 
від того, в якому населеному пункті  було зареєстровано народження дитини. 
Під час роботи мобільного дистанційного пункту у пологовому відділенні були 
надані консультації з питань порядку реєстрації місця проживання дитини, а 
також визнання батьківства новонародженої дитини її біологічним батьком. 
Зокрема, роз’яснено клієнтам правові наслідки реєстрації народження дитини 
відповідно до статті 126 Сімейного кодексу, а також реєстрації в рамках статті 
135 Сімейного кодексу. 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/805229219635772/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/805229219635772/?type=3&theater
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На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія 

ПИЛИПЕНКО під час проведення прийому громадян на базі мобільного консультаційного 
пункту у пологовому відділенні Липоводолинської ЦРЛ. Інновацією в діяльності саме цього 
мобільного консультаційного пункту є процедура реєстрації народження малюка та 
видача Свідоцтва про народження при виписці мами із пологового відділення,  16.05.2017, 
смт Липова Долина 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215

44628004234/816902821801745/?type=3&theater 
 

 
На фото: Головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Конотопського 

МЦ Марія БОНДАРЕНКО під час здійснення прийому громадян у дистанційному пункті, що 
знаходиться у приміщенні Буринського районного центру зайнятості населення,  
14.06.2017, м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.5215

44628004234/833937693431591/?type=3&theater 

 
Працівниками Конотопського МЦ ведеться активна робота з розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги  серед ветеранів війни та осіб, на 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/816902821801745/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/816902821801745/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/833937693431591/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/833937693431591/?type=3&theater
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яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», внутрішньо переміщених осіб.  Не залишають поза своєю 
увагою працівники Конотопського МЦ і дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування тощо. 

Працівниками Конотопського МЦ 11.04.2017  здійснено робочу поїздку до 
с. Салтикове Конотопського району, де на базі відділення денного перебування 
територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних 
послуг проведено інформаційний захід з правових питань на тему: «Безоплатна 
правова допомога в Україні» та здійснено прийом громадян. Інтегратор  Оксана 
КОЗІНА розповіла присутнім про систему безоплатної вторинної правової 
допомоги в Україні, ознайомила із категоріями населення, які мають право на 
отримання вторинної правової допомоги та правовими послугами, що можна 
отримати в Конотопському МЦ. Також доведено до відома учасників  
особливості роботи з сервісами Міністерства юстиції та можливостями 
отримання довідок про майнові права. Начальник відділу правової інформації 
та консультацій Дмитро СОЛЯНИК провів прийом громадян, де надав фахові 
консультації з різних правових питань, а саме - земельних, спадкових та 
цивільних. 

 
 
На фото: Під час візиту до відділення денного перебування територіального 

центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг, 11.04.2017, с. Саликове  
Конотопського району 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.795328763959151/795328020625892

/?type=3&theater 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-zhyteliam-sela-

saltykove-konotopskoho-raionu 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.795328763959151/795328020625892/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.795328763959151/795328020625892/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-zhyteliam-sela-saltykove-konotopskoho-raionu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-zhyteliam-sela-saltykove-konotopskoho-raionu
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На фото: З нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей головний 

спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО з солодкими 
подарунками завітала до дітей - інвалідів, які знаходяться на обліку в Буринському 
районному центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів, де поспілкувалась з малечею та 
педагогами,  31.05.2017, м. Буринь 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825956244229736/825955810896

446/?type=3&theater 

 
На фото: Правовий університет третього віку розпочав роботу у м.Конотоп на 

базі Конотопського МЦ. Ідея даного проекту виникла із аналізу правових потреб 
мешканців пенсійного віку районного центру. Є частина активних людей пенсійного віку, 
які цікавляться змінами до законодавства та потребують додаткових правових знань, 
щоб ефективно відстоювати свої права,  13.06.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.833727553452605/833727293452

631/?type=3&theater 
 

 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825956244229736/825955810896446/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.825956244229736/825955810896446/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.833727553452605/833727293452631/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.833727553452605/833727293452631/?type=3&theater
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У рамках реалізації проекту Міністерства юстиції України у сфері 

державної реєстрації громадських формувань, відповідальні працівники 

Конотопського МЦ протягом кварталу приймали документи громадських 

організацій для реєстрації, як фронт-офіси та надавали консультації 

представникам громадських організацій. 

 

На фото: Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Конотопського МЦ Оксана 
КОЗІНА взяла участь у семінарі для Центрів безоплатної вторинної правової допомоги з 
питань реєстрації громадських об'єднань,  27.04.2017, м. Київ 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.805690162923011/805690069589687/?ty
pe=3&theater 
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/145-kviten-2017/2007-shliakhy-krashchoi-vzaiemodii-u-
protsesi-reiestratsii-hromadskykh-formuvan-obhovoriuvaly-u-stolytsi 

 
На фото: На базі Конотопського МЦ  відбулася зустріч голови громадської 

організації Міжрегіональна спілка журналістів Конотопщини Андрія КРИВУЛЬКА із 
головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Оксаною КОЗІНОЮ. Обговорено зміни до 
законодавства, в частині внесення організацій до реєстру неприбуткових та подальшого 
подання звітності,  19.06.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.836989706459723/836989036459790/?ty
pe=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.805690162923011/805690069589687/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.805690162923011/805690069589687/?type=3&theater
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/145-kviten-2017/2007-shliakhy-krashchoi-vzaiemodii-u-protsesi-reiestratsii-hromadskykh-formuvan-obhovoriuvaly-u-stolytsi
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/145-kviten-2017/2007-shliakhy-krashchoi-vzaiemodii-u-protsesi-reiestratsii-hromadskykh-formuvan-obhovoriuvaly-u-stolytsi
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.836989706459723/836989036459790/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.836989706459723/836989036459790/?type=3&theater


Переорієнтація системи БПД 49 
 

Протягом звітного періоду надано 18 консультацій з питань реєстрації 
громадських організацій та передано 14 пакетів документів для державної 
реєстрації громадських формувань.   

18 -  кількість звернень відповідно до яких надано консультації з питань 
реєстрації громадських організацій  

14 -  кількість звернень відповідно до яких прийнято документи для 
реєстрації 

14 -  кількість звернень відповідно до яких видано документи щодо 
реєстрації ГО 

0 - кількість звернень,  за якими відмовлено відповідно до прийнятих 
документів та направлено для доопрацювання 

Протягом ІІ кварталу 2017 року працівниками Конотопського МЦ 
проводилися робочі зустрічі з адвокатами та анкетування адвокатів, які надають 
БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 
питань співпраці. 

Щомісячно проводиться підготовка інформацій щодо кращих практик 
захисту та типових звернень громадян. Усього підготовлено 3 інформації та 
розміщено матеріал про 6 успішних практик адвокатів у дайджесті 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Сумській області. 

 
На фото: Під час зустрічі адвоката Інни НАУМОВОЇ на базі Недригайлівського бюро 

правової допомоги  з клієнтом, 06.04.2017, смт. Недригайлів 
*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628
004234/794588640699830/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/794588640699830/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/794588640699830/?type=3&theater


Створення ефективної системи управління 50 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти 
та партнерських мереж системи БПД 

 
З метою підвищення якості надання БВПД Конотопським МЦ   упродовж 

ІІ кварталу 2017 року здійснено моніторинг виконання адвокатами, які 
залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
зобов’язань, визначених у контракті. Для цього щомісячно ведеться системна 
робота щодо отримання відповідної інформації від адвокатів та клієнтів по 
виданим дорученням. 

З метою вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових 
питань працівників Конотопського МЦ  щодо їх вдосконалення та покращення 
їх роботи протягом звітного періоду  проведено анкетування працівників. 

Також вивчалась потреба у навчанні, побажання та типові питання 
адвокатів щодо їх вдосконалення та покращення їх роботи шляхом 
проведення анкетування щодо актуальної тематики круглих столів, робочих 
зустрічей. 

  На базі Роменського бюро правової допомоги 04.04.2017 відбулася 
зустріч заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Сумській області Валентини ВОЛОБУЄВОЇ та 
директора Конотопського МЦ Олександра МУХИ з адвокатами м. Ромни, які 
працюють в системі безоплатної правової допомоги. Метою проведення 
даного заходу було обговорення з адвокатами положень Стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, відповідальність за 
порушення стандартів у відповідності із Правилами адвокатської етики та 
Законом про адвокатуру та адвокатську діяльність. Присутні розглянули 
робочі питання діяльності адвокатів, зміни до законодавства в частині 
проведення розрахунків оплати роботи адвокатів та самі Стандарти якості 
надання правової допомоги. Валентина ВОЛОБУЄВА відзначила, що 
дотримання Стандартів є важливою умовою надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА зазначив, 
що, в більшості випадків, при роботі з клієнтами центру необхідна витримка та 
виваженість: «Більшість із заявників зневірилися в можливості державної 
системи управління вирішувати їх проблеми, тому дуже часто можуть бути 
агресивними. Основне завдання адвоката не викликати на себе агресію, а, 
відповідно до законодавства, на високому рівні виконувати свою роботу». На 
думку більшості учасників зустрічі, Стандарти якості надання безоплатної 
вторинної правової допомагають підвищенню авторитету адвокатів в цілому 
та рівня поваги з боку інших суб’єктів правової системи до адвокатів системи 
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безоплатної правової допомоги як учасників судового процесу, дає змогу 
привести роботу адвокатів у відповідність до єдиних європейських стандартів. 

 
На фото: Під час зустрічі з адвокатами на базі Роменського бюро правової 

допомоги  Валентини ВОЛОБУЄВОЇ, заступника директора Регіонального центру  та 
директора  Конотопського МЦ Олександра МУХИ з метою обговорення Стандартів 
якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, 04.04.2017, м. Ромни 
*Більш детальна інформація за посиланням: 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790533827771978/7905330944
38718/?type=3&theater 

Протягом ІІ кварталу 2017 року Конотопським МЦ реалізовувалися 
заходи відповідно до плану щодо вивчення потреб у послугах 
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ та формування переліку 
потенційних організацій-партнерів для них (університети, громадські 
організації, благодійні фонди, експерти, лідери громадської думки тощо), 
вивчалась зацікавленість серед потенційних користувачів та партнерів щодо 
початку роботи платформ та переліку можливих послуг. 
                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 ІІ кварталі 2017 року  висвітлено наступні матеріали 
правового характеру в системі  «WikiLegalAid»: «Виправлення помилок у 
державному акті на землю», «Накладення меж земельних ділянок: шляхи 
вирішення». 

Протягом звітного періоду проводилося редагування та підтримка в 
актуальному стані 6 юридичних консультацій довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalaid» на теми: «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», «Права онкологічних хворих на 
безоплатну медичну допомогу та лікарські засоби», «Права та обов’язки 
власників тварин». 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790533827771978/790533094438718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790533827771978/790533094438718/?type=3&theater
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[1.3]   Децентралізація системи БПД 
 

Активно проходить інтеграція первинної і вторинної правової допомоги 
на рівні територіальних громад. Відповідно до запланованих заходів робота 
проводилася по наступних напрямках: 

Протягом ІІ кварталу 2017 року у встановлені строки у Конотопському 
МЦ проведено розробку та затвердження річних та квартальних планів 
діяльності, подання фінансової та бюджетної звітності разом з пояснювальною 
запискою, підготовка квартальних звітів діяльності. Директор Конотопського 
МЦ Олександр МУХА 18.05.2017 брав участь у  засіданні Керівної ради. 

У ІІ кварталі 2017 року працівниками Конотопського МЦ регулярно 
проводився моніторинг якості надання інформаційних матеріалів  щодо 
окремих показників діяльності  центру та його структурних підрозділів. 

Протягом 25 та 30 травня 2017 року  робочою комісією у складі Олени 
ДЕМЧЕНКО, директора Регіонального центру, Валентини ВОЛОБУЄВОЇ, 
заступника директора, Євгенії ВЕДРУШКІНОЇ, головного бухгалтера, Наталії 
ПОСТАВСЬКОЇ, начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури, 
здійснено моніторинг діяльності Конотопського МЦ та Буринського, 
Липоводолинського, Недригайлівського та Роменського бюро правової 
допомоги. 
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На фото: Під час обговорення попередніх результатів моніторингу діяльності 
Конотопського МЦ та Буринського, Липоводолинського, Недригайлівського та 
Роменського бюро правової допомоги, 25-30.05.2017, м. Конотоп, м. Ромни,                                 
смт Недригайлів, смт Липова Долина 
*Більш детальна інформація за посиланням: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-sumshchyni-startuvav-
monitorynh-diialnosti-mistsevykh-tsentriv 

 
Також протягом звітного періоду проведено  перевірку з виїздом на 

місце окремих напрямків діяльності структурних підрозділів Конотопського 
МЦ. 

Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА під час робочого візиту 
04.04.2017 до Роменського бюро правової допомоги надав методичні 
рекомендації щодо організації роботи бюро. Він також зустрівся з клієнтами, 
справи яких успішно завершено. Алла ГРИЦЕНКО висловила подяку адвокату 
центру Інні НАУМОВІЙ та працівникам центру з оперативного вирішення 
спадкового питання. 

 
На фото: Під час робочого візиту до Роменського бюро правової допомоги 

директора  Конотопського МЦ Олександра МУХИ з метою перевірки окремих напрямків 
діяльності бюро, 04.04.2017, м. Ромни 
*Більш детальна інформація за посиланням: 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790538974438130/7905385777
71503/?type=3&theater 

 
У сфері управління людськими ресурсами у Конотопському МЦ 

проведено аналіз та узагальнення анкетування персоналу центрів щодо 
визначення потреб у правових знаннях, результати прийнято до уваги та 
найактуальніші питання розглянуто на внутрішніх навчаннях, яких протягом 
звітного періоду проведено 14. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-sumshchyni-startuvav-monitorynh-diialnosti-mistsevykh-tsentriv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-sumshchyni-startuvav-monitorynh-diialnosti-mistsevykh-tsentriv
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790538974438130/790538577771503/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790538974438130/790538577771503/?type=3&theater
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З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації, 
мотивації регулярно психологом Мариною СИВЕЦЬ проводяться міні-тренінги 
для працівників Конотопського МЦ.  

 
На фото: Під час міні-тренінгу «Саморозвиток» для працівників Конотопського 

МЦ. Основним завдання даного заходу було - в неформальній інтерактивній формі 
познайомитися один з одним, виявити нові грані особистостей, обмінятися 
інформацією про різні сторони життя людини, 13.05.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.815267501965277/8152672819

65299/?type=3&theater 

 
На фото: На базі Конотопського МЦ відбулася нарада-навчання представників 

бюро правової допомоги, на якій обговорено  питання, які стосуються прийому громадян 
та розробки правопросвітницьких заходів, 09.06.2017, м. Конотоп 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.830666177092076/83066516375

8844/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.815267501965277/815267281965299/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.815267501965277/815267281965299/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.830666177092076/830665163758844/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.830666177092076/830665163758844/?type=3&theater
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Протягом ІІ кварталу 2017 року працівники Конотопського МЦ взяли 
участь у 4 заходах, що проводилися Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. 

Участь у спільних заходах представників Регіонального та місцевого 
центру сприяє налагодженню ділових стосунків між працівниками центрів та 
оперативному вирішенню поставлених завдань. 

 

 
На фото: Учасники фінальної міжрегіональної конференції у рамках завершення 

проекту «Знай! Вимагай! Навчай! Мережа параюристів з питань захисту прав учасників 
АТО та членів їх сімей», що відбулася в м. Суми. Від Конотопського МЦ в ній брали участь 
директор Олександр МУХА та інтегратор Валентина ВОЛІК, 21.04.2017, м. Суми 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-

spivpratsi-v-oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato 
 

 
На фото: У гендерному хакатоні в Сумському державному університеті 

презентувала питання «Протидія гендерно-обумовленому насильству: з досвіду роботи 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-spivpratsi-v-oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-spivpratsi-v-oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
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Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Сумській області» брала участь інтегратор Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК. 
Розгляд питання визвав велику кількість запитань, 15.06.2017, м. Суми 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1385001908215367&set=pcb.68743613810

7148&type=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidsumky-khakatonu-rehionalnyi-

tsentr-zdobuv-peremohu-na-konkursi-sotsialnykh-proektiv 

 
На фото: Начальник відділу правопросвтництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД Конотопського МЦ взяла участь у тренінгу для тренерів системи 
навчання громадських радників – «параюристів», основною метою якого була 
презентація розробленої навчальної програми та її змістовного наповнення, методів 
донесення інформації для параюристів та форми тренерської роботи. Захід відбувся за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження», 23-26.05.2017, с. Снов’янка  Чернігівська 
область 

*Більш детальна інформація за посиланням: 
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/146-traven-2017/2029-v-ukraini-hotuiut-

treneriv-merezhi-paraiurystiv-pershyi-navchalnyi-treninh-proishov-na-chernihivshchyni 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1385001908215367&set=pcb.687436138107148&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1385001908215367&set=pcb.687436138107148&type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidsumky-khakatonu-rehionalnyi-tsentr-zdobuv-peremohu-na-konkursi-sotsialnykh-proektiv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidsumky-khakatonu-rehionalnyi-tsentr-zdobuv-peremohu-na-konkursi-sotsialnykh-proektiv
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/146-traven-2017/2029-v-ukraini-hotuiut-treneriv-merezhi-paraiurystiv-pershyi-navchalnyi-treninh-proishov-na-chernihivshchyni
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/146-traven-2017/2029-v-ukraini-hotuiut-treneriv-merezhi-paraiurystiv-pershyi-navchalnyi-treninh-proishov-na-chernihivshchyni
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[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 

 



Розбудова КІАС  
та впровадження інформаційних технологій 

58 

 

[1.5]   Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання БПД (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 
 
 
Протягом ІІ кварталу 2017 року велася робота по узагальненню інформації 

по розподілу справ між адвокатами, визначення кількості клієнтів на одиницю 
населення, кількості точок доступу до БППД та кількості прийнятих актів, стану 
видачі довіреностей працівникам місцевого центру та сплати коштів за 
розрахунками по ЦАС. 
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності місцевого центру 
За період  IІ кварталу 2017 року Конотопським МЦ з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було  
Зареєстровано 1231 звернень клієнтів 

по яким 

 1069 особі   надано правову консультацію 
 0 спрямовано до інших установ та 

організацій 
Прийнято 162 письмові звернення про надання БВПД 

Надано 3 відмову  у наданні БВПД 
у результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 

 3 належність не підтверджено 
 152 прийнято рішення про надання БВПД 

у результаті чого видано 

 162 доручень адвокатам 
 10 наказів працівникам відділу 

представництва/бюро 

Таблиця 1.    Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів 
Конотопського МЦ у IІ кварталі 2017 року 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
місцевого центру 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
пере-

направлень    
до інших 

провайдерів 
БПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

355 242 113 0 

2 
Відділ «Буринське                      
бюро правової допомоги» 

162 158 4 0 

3 
Відділ «Липоводолинське                
бюро правової допомоги» 

214 200 14 0 

4 
Відділ «Недригайлівське                          
бюро правової допомоги» 

221 217 4 0 

5 
Відділ «Роменське                          
бюро правової допомоги» 

279 252 27 0 

 Разом за МЦ 1231 1069 162 0 
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У ІI кварталі 2017 року  клієнти  Конотопського МЦ зверталися 
частіше з наступних питань  

соціального забезпечення 168 14 % 

спадкового 192 16% 

сімейного 158 13% 

медичного 52 4% 

трудового 82 7% 

адміністративного 52 4% 

земельного 109 9% 

договірного 97 8% 

житлового 55 4% 

іншого цивільного права 191 15% 

з питань виконання судових рішень 28 2% 

з неправових питань 8 1% 

з інших питань 39 3% 

 

 Діаграма 1      Розподіл питань за категоріями, з якими зверталися 
клієнти до Конотопського МЦ упродовж у II кварталі 2017 
року

168; 14%

192; 16%

158; 13%

52; 4%

82; 7%
52; 4%

109; 9%

97; 8%

55; 4%

191; 15%
28; 2% 8; 1% 39; 3%
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 Діаграма 2             Розподіл клієнтів Конотопського МЦ за статтю                             
у II кварталі 2017 року 

Чоловіки; 384; 40%Жінки; 585; 60%

 Діаграма 3             Розподіл клієнтів Конотопського МЦ за віком                                                 
у II кварталі 2017 року 

до 18 років; 6; 1%

від 18 до 35 років; 
264; 27%

від 35 до 60 років; 
479; 49%

понад 60 років; 
220; 23%

 

Загалом 969 осіб 

Загалом 969 осіб 
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У IІ кварталі 2017 року найбільше письмових звернень про надання 
БВПД, було зареєстровано по: 

малозабезпеченим особам  85 56% 

інвалідам 18 12% 

внутрішньо переміщеним особам 5 3% 

громадянам України, які звернулися із заявою про взяття на облік як ВПО   

дітям-сиротам   

дітям, позбавленим батьківського піклування     

дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах   

дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів   
особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту» 

  

ветеранам війни 7 5% 

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною   

особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань   

Особи, які звернулися для отримання статусу ветерана війни   
особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи 

  

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

37 24% 

реабілітованим особам   

Особам, які мають статус свідків / потерпілих у кримінальних провадженнях   

 

Діаграма 4             Розподіл клієнтів Конотопського МЦ, яким було надано 
БВПД, за категорією осіб 
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малозабезпечені; 
85; 56%інваліди; 18; 12%

ветерани війни; 7; 
5%

психіатрична 
допомога; 37; 24%

ВПО; 5; 3%

 

 
 
Крім цього, Конотопським місцевим центром, включно з бюро 

правової допомоги, протягом  IІ кварталу 2017року  було: 
 

здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 
здійснено виїздів до дистанційних пунктів 

19 
32 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги 

19 

                                  із них створено:                    у ІІ кварталі 2017 
року 

6 

                                                                                    у І кварталі 2017 
року 

4 

                                                                                     у 2015 -2016 роках 9 

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

155 

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

 

                                                     - до мобільних консультаційних 
пунктів 

77 

                                         - до дистанційних пунктів доступу 
до БПД 

78 
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надано методичну допомогу органам місцевого 
самоврядування та  установам - провайдерів (громадським 
організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання БПД 

8 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 
 
494 

розміщено у ЗМІ   інформаційних матеріалів з питань надання 
БВПД 

18 

проведено   правопросвітницьких заходів 158 

надано  клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту  127 
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Таблиця 2. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі 
МЦ (IІ квартал 2017 року) 

 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу місцевого 

центру 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/ 

осіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС, 
яким надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів БПД, 
з якими 

налагоджено 
співпрацю 

Кількість 
проведен
их право-
просвітни

цьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронни

х сервісів 
МЮ 

1 
Відділ «Буринське                      
бюро правової 
допомоги» 

 

2/6 2/15 2 26 11 

2 

Відділ 
«Липоводолинське                
бюро правової 
допомоги» 

5/12 
4/9 2 27 9 

3 

Відділ 
«Недригайлівське                          
бюро правової 
допомоги» 

3/9 
3/17 1 23 13 

4 
Відділ «Роменське                          
бюро правової 
допомоги» 

3/8 
2/14 2 30 20 

5 
Конотопський 
місцевий центр 

6/42 8/23 1 52 74 

 Разом за МЦ 19/77 19/78 8 158 127 

 

 



  ВИСНОВОК 66 

 

ВИСНОВОК: 
 
 

Конотопський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у II кварталі 2017 року 
показав спроможність ефективно виконувати поставлені 
державою завдання 

 
Конотопський МЦ демонструє динамічні зміни у кількісних та якісних 

показниках діяльності.  

Так, у ІI кварталі 2017 року, кількість клієнтів у порівнянні з ІІ кварталом 
2016 року збільшилася у  2,7  рази (969 проти 365) та у 2,8 рази  зросла кількість 
зареєстрованих звернень клієнтів (1231 проти 437). 

Якщо у ІІ кварталі 2016 року прийнято 74 письмових звернень  про 
надання БВПД, то у відповідному періоді 2017 року  - 162. 

Також, у 2,2 рази зросла кількість осіб, які отримали безоплатну вторинну 
правову допомогу (152 проти 68). 

Нові формати діяльності Конотопського МЦ відкрили нові можливості до 
співпраці в межах територіальних громад та сприяють розвитку демократичного 
суспільства.  

Структурні підрозділи місцевого центру  – бюро правової допомоги – 
забезпечують доступ до правової допомоги у всіх районах його юрисдикції.  

Конотопський МЦ забезпечує потреби населення Сумської області у 
наданні всіх видів правової допомоги та  рівний доступ до правосуддя усіх 
категорій громадян.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:   вул. Братів Лузанів, 43, м. Конотоп,  

Сумська обл.    

41615 

тел.  (05447) 6-23-47 

konotop.sumy@legalaid.gov.ua 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 

 

mailto:konotop.sumy@legalaid.gov.ua

