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ВСТУП 3 
 

Вступ 
                 Охтирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі – Охтирський МЦ)  налічує в своєму штаті 16 працівників, із яких 10  
- працює безпосередньо в місцевому центрі та 6 осіб - у трьох бюро правової 
допомоги (Лебединське - 2,  Великописарівське -2, Тростянецьке -2). 

 
Охтирський МЦ охоплює 4 райони обслуговування: 

 

м.Охтирка та Охтирський р-н 75,0 тис.осіб 

Великописарівський р-н 18,9 тис.осіб 

м.Лебедин та Лебединський р-н 45,7 тис.осіб 

Тростянецький р-н 34,8 тис.осіб 

ВСЬОГО по МЦ 174,4 тис.осіб 

(від загальної кількості по Сумській області ) 15,7 % 

Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

Відношення кількості населення по Охтирському МЦ  

у відсотках по Сумській області  

 

 

Інші райони Сумської 
області 

84% 

м.Охтирка та 
Охтирський р-н 

7% 

Великописарівський 
р-н 
2% 

м.Лебедин та 
Лебединський р-н 

4% 

Тростянецький р-н 
3% 
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ДІАГРАМИ 

динаміки зміни кількості звернень громадян за правовою допомогою 
до Охтирського МЦ у IІ кварталі 2017 році у порівнянні з 2016 роком 
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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 

 

     З плином часу та набуттям певного досвіду в наданні правових послуг 
населенню, юристи системи БВПД зрозуміли, що більш ефективний спосіб 
забезпечення правового захисту для громадян, можна досягнути акцентувавши 
роботу з територіальними громадами, що об’єднують людей та виражають їх 
колективні інтереси. Таким чином, спрямувавши свої зусилля на співпрацю, перш 
за все, з осередком громади, забезпечивши її правовими знаннями та розумінням 
роботи системи БВПД – досягнення та забезпечення правового захисту кожної 
особи вже буде надбанням не тільки окремого громадянина, а й всієї 
територіальної громади.       

 
Шлях до кожної громади лежить через виїзні прийоми, роботу мобільних 

консультаційних та дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги. 

За квітень – червень цього року працівниками Охтирського МЦ проведено – 
22 виїзних прийомів громадян, під час яких за правовою допомогою звернулася  
81 особа. 

     
На фото: виїзний прийом мешканців Грунської об`єднаної територіальної громади проводить 
юрист Охтирського МЦ Іван ОСТРИХ, 25.05.2017  
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Більш детальна інформація за посиланням: http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-
tsentr/novyny/vyizne-konsultuvannia-u-hrunskii-ob-iednanii-terytorialnii-hromadi 

Щомісця виїзний прийом громадян у Кириківській об’єднаній територіальній 
громаді Великописарівського району проводить заступник начальника 
Великописарівського бюро Євген МОРОЗ. 

   
На фото: виїзний прийом мешканців Кириківської об`єднаної територіальної 
громади проводить юрист Великописарівського бюро правової допомоги Євген 
МОРОЗ, 09.06.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1058966617567194 
 

У Лебединському бюро правової допомоги взято за можливість проводити 
спільні виїзні прийоми громадян разом із представниками Лебединської районної 
ради. 

 
На фото: виїзний прийом мешканців проводить начальник Лебединського бюро правової 
допомоги Сергій ІВАНОВ (зліва) та голова Лебединської РДА Віктор ХІМІЧ (справа) в кабінеті 
голови сільради Михайла БОЙКО (в центрі), 03.04.2017, с.Бішкінь Лебединського району 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vyizne-konsultuvannia-u-hrunskii-ob-iednanii-terytorialnii-hromadi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vyizne-konsultuvannia-u-hrunskii-ob-iednanii-terytorialnii-hromadi
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1058966617567194
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Більш детальна інформація за посиланням:  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-konsultatsii-ta-roz-
iasnennia-dlia-meshkantsiv-s-byshkin-vid-lebedynskoho-biuro 
               У доповнення до виїзних прийомів, як один із способів розповсюдження 
правопросвітницької інформації, також проводиться і «вуличне інформування» 
для  мешканців району. 
                   

 
На фото: «вуличне інформування» мешканців м.Тростянець та району проводить юрист 
Тростянецького бюро правової допомоги Вячеслав ТЮТЮННИК, 16.06.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1061580990639090 

 

 
На фото: «вуличне інформування» мешканців м.Лебедин та району проводить юрист 
Лебединського бюро правової допомоги Євгенія ЛОГВІНЕНКО, 19.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-konsultatsii-ta-roz-iasnennia-dlia-meshkantsiv-s-byshkin-vid-lebedynskoho-biuro
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-konsultatsii-ta-roz-iasnennia-dlia-meshkantsiv-s-byshkin-vid-lebedynskoho-biuro
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1061580990639090
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https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1043543395776183 

 

  
На фото: «вуличне інформування» мешканців смт Велика Писарівка та району проводить 
юрист Великописарівського бюро правової допомоги Євген МОРОЗ, 24.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vulychne-informuvannia-vid-fakhivtsiv-
velykopysarivskoho-biuro-pravovoi-dopomohy 

 

Усього за звітний період працівниками Охтирського МЦ/бюро проведено  9 

«вуличних інформувань». 
 
 

 ДИСТАНЦІЙНІ ПУНКТИ 

 
Додатковою змогою отримати правові консультації для мешканців 

віддалених районів стало створення дистанційних пунктів доступу до правової 
допомоги. Найчастіше такі пункти створено в бібліотеках, центрах зайнятості та 
сільських радах – громадських місцях, куди доступ громадян без обмежень. 

 

Усього по Охтирському МЦ функціонує  16 дистанційних пунктів , із них 

розпочали свою роботу у звітному періоді – 3, що дозволило забезпечити 

створення осередків поширення правової інформації у всіх центрах зайнятості 
Охтирського, Великописарівського, Лебединського та Тростянецького районів. 

 
За звітній період через дистанційні пункти за правовою допомогою 

звернулося та отримало консультацію  52 особи. 

 
 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1043543395776183
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vulychne-informuvannia-vid-fakhivtsiv-velykopysarivskoho-biuro-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vulychne-informuvannia-vid-fakhivtsiv-velykopysarivskoho-biuro-pravovoi-dopomohy
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На фото: відкриття дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 
Великописарівському центрі зайнятості заступником начальника Великописарівського бюро 
правової допомоги Євгеном МОРОЗОМ, 25.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1047381308725725 

 
 

               У Лебединському міськрайонному центрі зайнятості дистанційний пункт 
доступу до безоплатної правової допомоги  відкрито 11.05.2017.  
 

 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1047381308725725
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На фото: відкриття дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 
Лебединському центрі зайнятості начпальником Лебединського бюро правової допомоги 
Сергієм ІВАНОВИМ, 11.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lebedyni-vidkryto-dystantsiinyi-punkt-
konsultuvannia 

 
 
 

 Продовжуючи співпрацю з центрами зайнятості тільки за II квартал 
цього року працівниками Охтирського МЦ проведено 23 семінари на різну 
тематику для осіб, що перебувають на обліку в ЦЗ. 

 
 Основними темами, що турбували населення стали: 
 

«ЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ» 

«ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ» 

«ПРАВО ВЛАСНОСТІ» 

«ОТРИМАННЯ АЛІМЕНТІВ» 

«ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УЧАСНИКАМИ АТО» 

«ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ 
ОСОБАМ»  

 
 
 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lebedyni-vidkryto-dystantsiinyi-punkt-konsultuvannia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lebedyni-vidkryto-dystantsiinyi-punkt-konsultuvannia
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На фото: юристи Тростянецького бюро правової допомоги Валерій ЛИЛАК (зліва) та 
Вячеслав ТЮТЮННИК (справа) проводять семінар у Тростянецькому центрі зайнятості, 
31.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1051952718268584 
 

          Проведення бінарних заходів притаманне для працівників відділу 
правопросвітництва Охтирського МЦ,  на це раз – це поєднання екскурсії та 
навчального семінару. 

   
На фото: головний спеціаліст відділу правопросвітництва Охтирського МЦ Марина 
ЛАПОНОГ проводить бінарний захід - екскурсію та семінар в Охтирському центрі 
зайнятості, 12.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1039441226186400 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1051952718268584
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1039441226186400
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              Значний рівень уваги та чуйності в Охтирському МЦ приділяється 
старшому поколінню – нашим батькам. 
 

 Забезпечити правовий захист громадян похилого віку, людей з 

вадами здоров’я, інвалідів та тих хто без сторонньої допомоги цього 

зробити не може – моральний обов’язок кожного юриста системи 

БВПД!  

               А тому, не тільки систематичне відвідування закладів охорони здоров`я  
для людей похилого віку – але й за необхідності - якісна «адресна допомога» - 
ось, що важливо для кожної людини, яка не має змогу самостійно прийти до нас! 
 

          

          
На фото: «адресну допомогу» надає заступник начальника Великописарівського бюро 
правової допомоги Євген МОРОЗ, 31.05.2017  
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Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1052072211589968 

 
         За необхідності юристи Охтирського МЦ можуть відвідати хворих і 
безпосередньо за місцем лікування. 
 

         
На фото: юрист Охтирського МЦ Іван ОСТРИХ, для надання «адресної допомоги» відвідав 
хворого в Охтирській центральній районній лікарні, 22.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1045493645581158 

 
      Разом з тим, юристи Охтирського МЦ/бюро правової допомоги систематично 
здійснюють візити до громадян з обмеженими можливостями, які перебувають у 
спеціалізованих лікувальних закладах та будинках-інтернатах.  

 
На фото: юрист Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ, проводить правопросвітницький 
семінар в Охтирському будинку-інтернаті для людей похилого віку, 16.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1052072211589968
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1045493645581158
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http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-pidtrymka-liudei-pokhyloho-viku-u-
okhtyrtsi 

 
 
              А так, із сурдоперекладачем, проходить виїзний прийом громадян з 
вадами здоров’я в Лебединському відділенні УТОГ (Українське товариство 
глухих). 
 

              

  
На фото: юристи Охтирського МЦ (зліва) із сурдоперекладачем проводять виїзний прийом 
для громадян з вадами здоров`я в Лебединському відділенні УТОГ, 26.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-konsultatsii-nadavaly-chlenam-utoh-
iurysty-okhtyrskoho-tsentru-pravovoi-dopomohy 

 
                    Також до вразливих верств населення можна відвести і людей, які 
постраждали від воєнних дій на Донбасі та відносяться до категорії внутрішньо 
переміщених осіб. Таким громадянам приділено підвищену увагу з боку юристів 
системи БВПД та забезпечено можливість отримати правовий захист. 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-pidtrymka-liudei-pokhyloho-viku-u-okhtyrtsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-pidtrymka-liudei-pokhyloho-viku-u-okhtyrtsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-konsultatsii-nadavaly-chlenam-utoh-iurysty-okhtyrskoho-tsentru-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-konsultatsii-nadavaly-chlenam-utoh-iurysty-okhtyrskoho-tsentru-pravovoi-dopomohy
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                     Саме про це йшла мова на семінарі, що відбувся за участі працівників 
Лебединського бюро правової допомоги в Лебединському центрі зайнятості 
07.04.2017. 

             
На фото: начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ (в центрі) під час 
проведення семінару для внутрішньо переміщених осіб , 07.04.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lebedyni-zakhyshchaly-prava-vnutrishno-
peremishchenykh-osib 

 
               Але якщо існує така необхідність, то юристи Охтирського МЦ проводять 
виїзд за місцем проживання  внутрішньо переміщених осіб та надають «адресну 
допомогу» таким громадянам, розуміючи складнощі, що доводиться долати 
людям, позбавленим житла та можливості мати домівку.  Усього за ІІ квартал 2017 

року юристи Охтирського МЦ надали адресну правову допомогу для 9 внутрішньо 

переміщених осіб. 
        

               

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lebedyni-zakhyshchaly-prava-vnutrishno-peremishchenykh-osib
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lebedyni-zakhyshchaly-prava-vnutrishno-peremishchenykh-osib
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На фото: заступник начальника Великописарівського бюро правової допомоги Євген МОРОЗ 
надає правові консультації переселенці з Донбасу, 14.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1025399447590578 

          
           Особливу увагу директора Охтирського МЦ Тамари КОЗИР приділено 
співпраці з представниками органів місцевої влади та самоврядування 
безпосередньо на місцях.  
           Систематичні виїзди та участь у засіданнях колегій та сесіях – запорука тісної 
співпраці та взаєморозуміння - саме цей принцип взято на озброєння в 
Охтирському МЦ. 

   
На фото: директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР під час виступу на апаратній нараді при 
голові Лебединської райдержадміністрації, 15.05.2017.  
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-v-aparatnii-naradi-ta-vizyt-do-shkoly-
internatu-u-lebedyni 

 
                 Тільки забезпечивши такий рівень взаємодії та співпраці, можна 
говорити про ефективний розвиток системи БВПД, в тому числі шляхом прийняття 
ПРОГРАМ розвитку системи безоплатної правової допомоги. Загальна кількість 
діючих програм – 6, прийнято у цьому кварталі – для мешканців 
Великописарівського району  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1025399447590578
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-v-aparatnii-naradi-ta-vizyt-do-shkoly-internatu-u-lebedyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-v-aparatnii-naradi-ta-vizyt-do-shkoly-internatu-u-lebedyni
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На фото: прийняття ПРОГРАМИ розвитку правової допомоги на 2017-2021рр. на сесії 
Великописарівської райдержадміністрації, 08.06.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1056586171138572

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1056586171138572
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 
спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 
 Охтирський міський центр позашкільної освіти Малої Академії Наук 

учнівської молоді (ОМЦПО МАН) – один із постійних партнерів 
Охтирського МЦ в питаннях розвитку системи правового захисту. 

 
Молодь – це наше майбутнє!  

А молодь, яка буде розвинута в юридичній та правовій площині не тільки 
захистить свої права та інших, але й прокладе шлях у нашому суспільстві 

для поважного ставлення до особи та громадянина в нашій державі. 
 
         Зважаючи на це, колективом Охтирського МЦ докладено значних зусиль 
у розвиток правопросвітництва серед молоді за співпраці з учнями 
Охтирського МАНу.  
 
 

 ІННОВАЦІЙНИЙ  ПРОЕКТ - «ПРАВОВА ОРБІТА» 

                   Співпраця Охтирського МЦ з Охтирським МЦПО – МАН триває не 
один рік. Так 29.05.2017, у Охтирському міському краєзнавчому музеї до Дня 
науки проведено конференцію, у рамках якої стартував новий проект 
«Правова орбіта», куратором якого є головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Марина ЛАПОНОГ. 
 
            Із вітальним словом до присутніх звернулася директор музею, керівник 
школи Людмила Міщенко. Вона акцентувала увагу на актуальності, 
важливості, значимості правової освіти молоді. 
             Марина Лапоног розповіла учасникам конференції про план роботи у 
проекті, що триватиме три тижні: «Основною метою запровадження 
«Правової орбіти» - є підвищення правової обізнаності щодо роботи органів 
виконавчої влади, правоохоронних органів, судової системи, правова 
профорієнтаційна спрямованість у виборі майбутньої професії. 
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На фото: виступ юриста Охтирського МЦ Марини ЛАПОНОГ перед учнями МАНу на 
відкритті проекту «Правова орбіта», 29.05.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/startuvav-proekt-pravova-orbita-u-okhtyrtsi 

 
              Продовжуючи тему дворічної співпраці, учні МАНу відвідали з 
екскурсією Охтирський МЦ,  де дізналися більше про засади функціонування 
системи БВПД та правового захисту населення  
 

         
На фото: учні ОМЦПО МАН на екскурсії в Охтирському МЦ, 31.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ekskursiia-do-okhtyrskoho-tsentru-
pravovoi-dopomohy-u-ramkakh-proektu-pravova-orbita 
 
 
 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/startuvav-proekt-pravova-orbita-u-okhtyrtsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ekskursiia-do-okhtyrskoho-tsentru-pravovoi-dopomohy-u-ramkakh-proektu-pravova-orbita
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ekskursiia-do-okhtyrskoho-tsentru-pravovoi-dopomohy-u-ramkakh-proektu-pravova-orbita
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Квест у рамках проекту «Правова орбіта» до Дня захисту дітей 
 

                Під час «правового квесту» діти ознайомилися з роботою Охтирського 
відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції у 
Сумської області, Охтирської місцевої прокуратури. Також відвідали 
Охтирський міськрайонний відділ з питань пробації, як орган, що здійснює 
контроль за виконанням покарань. 
 

         
 

   
На фото: учні ОМЦПО МАН під час правопросвітницьких заходів, які проводить юрист 
Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ у рамках проекту «ПРАВОВА ОРБІТА», 01.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1052109171586272 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1052109171586272
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               Одним із методів навчання являються правопросвітницькі лекції, які 
учням МАНу систематично проводять працівники Охтирського МЦ 
          
                Так, наприклад, 0606.2017  для вихованців Охтирського МЦПО – МАН 
на базі Охтирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 інтегратор 
Марина ЛАПОНОГ провела лекцію на тему: «Види інформації та порядок 
подання запиту на інформацію».  
 

 
На фото: лекцію проводить юрист Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ, 06.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1055424654588057 

 
               Засвоївши теоретичний матеріал, учні МАНу перейшли до 
відпрацюваня практичних навичок, коли 09.06.2017 у приміщенні Охтирського 
суду працівниками Охтирського МЦ, спільно з головою Охтирського суду 
Наталією ПЛОТНІКОВОЮ, для них проведено «репетицію» судового процесу, в 
якому учні виступали в ролі безпосередніх учасників. 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1055424654588057
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 На фото: учні МАНу з головою Охтирського суду Наталією ПЛОТНІКОВОЮ (в центрі) під 
час «репетиціі» судового засідання в приміщенні Охтирського суду, 09.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1058517710945418 

 
                З метою більш поглибленого засвоєння знань щодо проведення 
кримінального провадження, учні МАНу, 13.06.2017 завітали до Охтирського 
МЦ, де за допомогою юристів отримали інформацію по даному питанню. 

  
На фото: учні МАНу в Охтирському МЦ під час навчання по кримінальному провадженню, 
13.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1059708137493042 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1058517710945418
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1059708137493042
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                 На завершення проекту «Правова орбіта» учнями МАНу, за участю 
юристів Охтирського МЦ, проведено практичні навчання - «ЧАС СУДУ» у ході 
яких вони розв’язали правову ситуацію - суспільно-небезпечного діяння, що 
підпадає під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка) 
та провели «постановочне» судове засідання з розподілом ролей учасників 
процесу: суддя, прокурор, обвинувачувана, адвокат, потерпіла, експерт, 
судовий розпорядник, секретар, конвой. 
 

       
 

   
На фото: учні МАНу під час практичного навчання  постановочного «судового засідання» 
в приміщенні Охтирського музею, 16.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 

 https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1061557283974794 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1061557283974794
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 Пробація та правова допомога – співпраця заради інтересів громадян. 

 

                   Із метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
18.05.2017 між Охтирським міськрайонним відділом Північно-Східного 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції України та Охтирським МЦ в особі Тамари 
КОЗИР підписано Меморандум про співпрацю. 
 
              Предметом зазначеного договору є співпраця сторін в сфері надання 
безоплатної правової допомоги по кримінальним, цивільним та 
адміністративним провадженням, проведення правопросвітницьких заходів 
для осіб, які відбувають покарання за скоєні кримінальні правопорушення та 
осіб, які знаходяться в місцях тимчасового утримання, а також для персоналу 
зазначених установ виконання покарань. Адже, відповідно до Закону України 
«Про пробацію», суб’єкти пробації мають право на роз’яснення своїх прав та 
обов’язків, отримувати інформацію про можливу допомогу і консультації, 
оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів пробації. Соціально-виховна 
робота разом із заходами нагляду включаються до індивідуального плану 
роботи із засудженим. 
 

  
На фото: директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР при укладенні Меморандуму про 
співпрацю з представниками Охтирського відділу пробації, 18.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1042871695843353 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1042871695843353
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               Працівниками Лебединського бюро правової допомоги 06.06.2017  
спільно з Лебединським районним відділом з питань пробації Північно-
Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України (керівник – Анатолій ГЛУХ), 
проведено семінар на тему: «Право на юридичну допомогу має кожен» для 
осіб, які перебувають у них на обліку.  
               Як зазначив у виступі начальник Лебединського бюро правової 
допомоги Сергій ІВАНОВ, що «відповідно до ст. 59 Конституції України, 
кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 
допомога гарантується державою. Кожен є вільним у виборі захисника своїх 
прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах 
в Україні. Особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, 
яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, 
встановленому законом». 
 

 
На фото: начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ (справа) 
проводить семінар в Лебединському відділі пробації, 06.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1055960907867765 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1055960907867765
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 ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ – як один із меседжів для громадян та 

представників ЗМІ про роботу системи БВПД 

                  Щокварталу в Охтирському МЦ проводиться прес-конференція, на 
яку запрошуються всі бажаючі мешканці та представники органів місцевої 
влади та ЗМІ.  
                Проведення такого заходу завжди проходить в формі вільного 
спілкування та обговорення питань, що турбують присутніх, виявлення 
проблем та шляхів їх усунення, співпраці та взаємодії при наданні правового 
захисту. 
               Так, 30.06.2017 на конференції в Охтирському міськрайонному центрі 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) підбито підсумки 
результативності напрацювань за 2 роки роботи центру, як другої ланки 
системи правової допомоги. Із метою доведення до широкого кола осіб 
інформації про діяльність Охтирського МЦ за 2015-2017 рр., на захід 
запрошено представників ЗМІ. Розпочалася конференція зі вступного слова 
заступника директора Охтирського МЦ Миколи КРАВЧЕНКА, який нагадав про 
етапи становлення системи безоплатної правової допомоги в Україні.  

 
На фото: заступник директора Охтирського МЦ Микола КРАВЧЕНКО (зліва), та 
начальники відділів: Роман МАЛЮК (в центрі) та Тетяна ГОНЧАРОВА (справа) під час 
проведення прес-конференції, 30.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1070933699703819 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1070933699703819
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                    У другій половині заходу учасники обговорили питання, присвячені 
роботі центру як «фронт-офісу» у частині здійснення прийому документів та 
видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації громадських об’єднань. Більш детально на цьому 
питанні зупинилася Марина ЛАПОНОГ – головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги.  
             «За рік роботи як «фронт-офіс» щодо прийняття та видачі документів, 
від громадських об’єднань за консультаціями звернулося 98 представників 
громадських організацій, прийнято документи від 68, по 52 із яких прийнято 
рішення про реєстрацію», - повідомила Марина ЛАПОНОГ. Нею також 
доведено присутнім статистику роботи бюро правової допомоги, що є 
відокремленими підрозділами Охтирського МЦ у частині прийняття та видачі 
документів від ГО, а саме: фахівцями бюро надано консультацій - 69, 
прийнято документів - 43, із яких зареєстровано - 23. «Такі показники роботи 
свідчать про активну громадську діяльність», - додала вона та повідомила про 
організації та установи, з якими налагоджено тісну співпрацю з метою 
забезпечення доступу громадян до правової допомоги.    
             За значний внесок в розвиток системи БВПД Марину ЛАПОНОГ 
нагороджено почесною грамотою  голови Охтирської РДА. 

                                
На фото: головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії із суб`єктами 
безоплатної первинної правової допомоги Марина ЛАПОНОГ за значний внесок в 
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розвиток системи БВПД нагороджена почесною грамотою голови Охтирської РДА  
30.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1070933699703819 
              Двері Охтирського МЦ завжди відкриті для всіх гостей та бажаючих 
відвідати Центр правової допомоги. 
              А якщо в гості завітали колеги з інших регіонів, з якими можна 
обговорити не тільки питання взаємодії, але й поділитися досвідом – 
працівники завжди будуть раді такому спілкуванню! 
 
Так, 30.06.2017 Охтирський МЦ, що очолює Тамара КОЗИР, Тростянецьке 
бюро правової допомоги із метою обміном досвіду, з дружнім візитом 
відвідали: директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Чернігівській області Ірина ПРОТЧЕНКО та директор 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Сумській області Олена ДЕМЧЕНКО.  
 Директори центрів обмінялися методичним досвідом та 
напрацюваннями, виробили спільне бачення проведення 
правопросвітницьких заходів, розвитку сайтів та інших питань співпраці. 

 
На фото: директори Регіональних центрів Олена ДЕМЧЕНКО (Сумська область)  та 
Ірина ПРОТЧЕНКО (Чернігівська область) під час відвідування Охтирського МЦ, 30.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752
432217/1070996733030849/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1070933699703819
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1070996733030849/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1070996733030849/?type=3&theater
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 [1.3]   Децентралізація системи БПД 
 Вміння організувати взаємодію між різними ланками та 

підрозділами державних інституцій для вирішення нагальних потреб 

громадян в сфері їх прав та конституційних гарантій є показником 

ефективності роботи структурних підрозділів державних служб.   
 

         В останній час значну увагу в своїй роботі підрозділи системи БВПД 

приділяють наданню послуг громадянам при реєстрації громадських 

організацій та об`єднань. У даному аспекті діяльності, ефективність роботи 

залежить від взаємодії та співпраці з територіальними підрозділами 

Головного територіального управління юстиції.  

           Тому вже на початку ІІ кварталу 2017 року керівництвом Охтирського 

МЦ проведено робочу зустріч з представниками Головного територіального 

управління юстиції у Сумській області.  

 
На фото: заступник директора Охтирського МЦ Микола КРАВЧЕНКО, заступник 

начальника ГТУЮ з питань державної реєстрації – начальник Управління державної 

реєстрації ГТУЮ у Сумській області Наталія ДУДНІКОВА, начальник відділу Охтирського 

МЦ Тетяна ГОНЧАРОВА та заступник начальника Управління - начальник відділу 

аналітики та статистики Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Сумській 

області Марина РУДЬ обговорюють питання щодо терміну приведення у відповідність 

до Податкового кодексу установчих документів громадських об’єднань, що спливає 1 

липня 2017 року, 21.04.2017 

Більш детальна інформація за посиланням: 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1026783450785511 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1026783450785511
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                 Як результатом узгодження керівництвом основних питань взаємодії 

стала більш тісна та ефективна робота і територіальних підрозділів на місцях.  

 

    Так, наприклад, в м.Лебедин начальником Лебединського бюро правової 

допомоги Сергієм ІВАНОВИМ проведено робочу зустріч із начальником 

реєстраційного відділу виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Олегом ФІЛОНЕНКОМ щодо подальшої взаємодії у питаннях реєстрації 

громадських об’єднань, у ході якого обговорено правові засади реєстрації 

громадських об’єднань та безпосередньо роботи центрів як «фронт-офісів».      

                Сергій ІВАНОВ запропонував активну співпрацю із метою уникнення 

черг напередодні спливу строку (1 липня поточного року) щодо приведення у 

відповідність установчих документів (статутів) до норм Податкового кодексу 

України. Керівники установ обмінялися методичними напрацюваннями. 

 

 

На фото: начальник Лебединського бюро правової допомолги Сергій ІВАНОВ (справа) та 
начальник реєстраційного відділу Лебединської міської ради Олег ФІЛОНЕНКО (зліва) при 
обговоренні питань щодо реєстрації громадських обєднань, 04.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1035185849945271 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1035185849945271
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              Також з метою розширення співпраці та взаємодії при наданні послуг 

та правового захисту населення, працівниками Лебединського бюро правової 

допомоги взято участь у навчанні при РАЦС у Лебединському відділі 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Сумській області відбулося навчання спеціалістів під 

головуванням начальника – Світлани СТЕБЛЯНКО. Також запрошено головного 

спеціаліста Лебединського бюро правової допомоги Євгенію ЛОГВІНЕНКО. 

Таке навчання безумовно є корисним, адже дві державні установи працюють 

з електронними сервісами, тож під час навчання звернуто увагу на 

популяризацію роботи електронного сервісу Міністерства юстиції України 

             

   
На фото: навчання у Лебединському відділі державної реєстрації актів цивільного стану 
ГТУЮ, 04.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1042349449228911  
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1042349449228911%09


Перехід до моделі офісів громадського захисту 32 

 

[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 

 
Якісний рівень правового захисту та результативність адвокатської 

роботи визначається не тільки статистичними показниками, а й прагненням до 
верховенства справедливості, чуйності та людяності до кожного хто звернувся 
до нас за правовою допомогою. 

 
       Так в травні, до Охтирського МЦ звернувся громаданин «А» (інвалід 3-ї 
групи похилого віку), яких просив встановити місцезнаходження 
неповнолітнього онука, з метою взяття його під опіку, так як його батьки не 
займаються його вихованням та покинули дитину напризволяще.  

З’ясувавши питання по суті, керівництвом Охтирського МЦ з надання 
БВПД, було прийнято рішення про призначення адвоката Олександра КУДІНА 
громадянину «А» для надання правової допомоги. 

У результаті кваліфікованих дій адвоката, вичерпним доказам та 
наполегливості, судом прийнято рішення на користь позивачів та дитину 
повернуто до нормального життя. 

В іншому випадку, адвокат Сергій КАЛАНТАЄНКО, допоміг громадянці 
«К», що звернулася до Охтирського МЦ, вирішити питання щодо стягнення 
надміру отриманих коштів (соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям). 

  
На фото: адвокати Олександр КУДІН(зліва) та Сергій КАЛАНТАЄНКО(справа) 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1038200669643789 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1060819940715195

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1038200669643789
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1060819940715195
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[1.5]   Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання БПД (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 
 Співпраця з засобами масової інформації (найпотужнішим 

комунікатором та носієм інформації)  є самий ефективний спосіб 
правопросвітництва та донесення до населення правової 
інформації.  

 
               У цьому році можна відмітити першу спробу Охтирського МЦ 
застосування в навчальному процесі правопросвітництва, проведення 
практичного навчання у вигляді постановочного судового процесу в 
рольовому виконанні учнів. 
                    Так в ході проведення постановочного засідання суду, в рамках 
проекту «ПРАВОВА ОРБІТА» на тему: «ЧАС СУДУ», даний захід було 
зафіксовано на відеозйомку та викладено в мережі ФЕЙСБУК.            

 
На фото: у кадрі «винесення вироку» в рольовому виконанні учнів МАНУ постановочного 
засідання суду, 16.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/videos/1061587827305073/ 

       

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/videos/1061587827305073/
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               Усього за звітний період Охтирським МЦ викладено  4 публікації на 

правову тематику в друкованих виданнях, розміщено 94 інформаційних 

матеріалів у мережі Фейсбук, на веб-сайті Регіонального центру – 68 

матеріалів , за інформацією Охтирського МЦ видано 6 публікацій у інтернет-

ЗМІ на сайтах інших організацій, проведено  3 виступи на проводовому радіо 

та 1 виступ в мережі ФЕЙСБУК у відеоформаті. 

 
           До висвітлення правопросвітницьких матеріалів, крім того активно 
залучається інформаційний масив та ресурси інших провайдерів ЗМІ.  
 
Так наприклад: 
 

 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА «РОКСОЛАНА»  

від 11.04.2017 -  розмістила на своїх шпальтах матеріали про те, як учні 

Охтирського МЦПО МАНу завітали до Охтирського МЦ для участі у 

конференції в контексті захисту прав людини як одного із механізмів 

реалізації права на справедливий суд.  

   
На фото: правопросвітницьку роботу з учнями МАНу проводить директор Охтирського 

МЦ Тамара КОЗИР, 11.04.2017 

Більш детальна інформація за посиланням: http://roxolana.com.ua/zhizn-goroda/majbutni-
yuristi-vidvidali-oxtirskij-mc-z-nadannya-bvpd.html/attachment/p3310152 
 
 
 

http://roxolana.com.ua/zhizn-goroda/majbutni-yuristi-vidvidali-oxtirskij-mc-z-nadannya-bvpd.html/attachment/p3310152
http://roxolana.com.ua/zhizn-goroda/majbutni-yuristi-vidvidali-oxtirskij-mc-z-nadannya-bvpd.html/attachment/p3310152
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                А на шпальтах газети «ПРАПОР ПЕРЕМОГИ», що виходить в м.Охтирка 
у номері від 06.04.2017  розміщено статтю Охтирського МЦ про доступність 
правової допомоги 

  
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1016488825148307 

 
              Друковані видання Лебединщини розмістили консультації працівників 
Лебединського бюро правової допомоги в номері видання «ЖИТТЯ 
ЛЕБЕДИНЩИНИ» від 05.04.2017. 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1016488825148307
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https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752
432217/1017327941731062/?type=3&theater 

         Виготовлення та розповсюдження методичних матеріалів та буклетів 
хоча і вимагає певних зусиль та часу, але, разом з тим, являється ефективним 
методично-консультаційним доповненням до теоретичного викладення 
правопросвітницької інформації. 
 
                   Так, у квітні цього року працівниками Охтирського МЦ виготовлено 
та розсповсюджено в кількості 80 примірників буклетів наступного змісту: 
 
ТЕМА: «Спадковий договір: особливості та порівняльна характеристика 
спадкового договору із договором довічного утримання. 
 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/novyi-buklet-rozrobyly-u-okhtyrtsi 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1017327941731062/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1017327941731062/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/novyi-buklet-rozrobyly-u-okhtyrtsi
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У травні 2017 року розповсюджено 70 примірників такого змісту: 
 
ТЕМА: «ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ» 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1046195785510944 

            У червні  2017 року також зусиллями юристів  Охтирського МЦ 
виготовлено та розповсюджено 80 примірників методично-консультативних 
матеріалів. 
 
ТЕМА: «ПАМЯТКА СВІДКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ» 

       

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1046195785510944
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Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1064605210336668 

 
                З минулого року в системі правової допомоги впроваджена та 
розпочала свою роботу довідково-інформаційний масив, який дозволяє 
юристам БВПД отримувати якісну інформацію правового характеру та ділитися 
власним досвідом з колегами. 
 
 

«WikiLegalAid» 
 

 З метою підготовки правових консультацій для суб’єктів права на 
безоплатну правову допомогу та внесення їх до довідково-
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», 
працівниками Охтирського МЦ у ІI кварталі 2017 року  висвітлено  
матеріали правового характеру в системі  «WikiLegalAid» в наступних 
напрямках чинного законодавства: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Конфлікт інтересів в 
антикорупційному законодавстві цивільне 

• Гарантії для працівників призваних 
на військову службу, військову 
службу за призовом осіб 
офіцерського складу, військову 
службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період або 
за контрактом 

трудове 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1064605210336668
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                Активне використання офіційних сайтів органів місцевого 
самоврядування дозволяє збільшити кількість громадян та розширити 
можливості інформаційної системи БВПД. 
 
            Так, на сайті Лебединської РДА систематично розміщується інформація 
Лебединського бюро правової допомоги. 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4853-za-pokaznikami-roboti-lebedinske-byuro-
pravovoji-dopomogi-viznano-krashchim-u-sumskij-oblasti 

 
                  На сайті Тростянецької РДА у травні 2017 року розміщено 
інформацію Тростянецького бюро правової допомоги про проведення 
«круглого столу» на тему «Я МАЮ ПРАВО!». 

                     

http://lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4853-za-pokaznikami-roboti-lebedinske-byuro-pravovoji-dopomogi-viznano-krashchim-u-sumskij-oblasti
http://lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4853-za-pokaznikami-roboti-lebedinske-byuro-pravovoji-dopomogi-viznano-krashchim-u-sumskij-oblasti
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Більш детальна інформація за посиланням: 
http://trs.sm.gov.ua/index.php/uk/2-uncategorised/6364-vidbuvsya-tizhden-pravovikh-znan 

                «Є права у кожного із нас!» - під таким заголовком на сайті 
Великописарівської РДА розміщено матеріали Великописарівського бюро 
правової допомоги. 

         
На фото: заступник начальника Великописарівського бюро правової допомоги Євген 
МОРОЗ в приміщенні районної бібліотеки проводить засідання клубу «Діалог», 03.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4103-e-prava-u-kozhnogo-iz-nas 
 

                  На сайті Охтирської міської ради розміщено матеріали про 
відвідування працівниками Охтирського МЦ відділення УТОГ (Українського 
товариства глухих) в м.Охтирка.  

         

http://trs.sm.gov.ua/index.php/uk/2-uncategorised/6364-vidbuvsya-tizhden-pravovikh-znan
http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4103-e-prava-u-kozhnogo-iz-nas
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На фото: працівники Охтирського МЦ (зліва направо – Микола КРАВЧЕНКО, Тамара 
КОЗИР та Марина ЛАПОНОГ) під час надання правової допомоги в Охтирському УТОГ, 
16.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
 http://www.omvk.sm.ua/content/view/13960/1/

http://www.omvk.sm.ua/content/view/13960/1/
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності місцевого центру 
 

За період  IІ кварталу 2017 року Охтирським МЦ з надання БВПД та бюро 
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було  

 

зареєстровано 1056 звернень клієнтів 

по яким 
 962 особам було надано правову консультацію 

прийнято 94 письмових звернень про надання БВПД 
у результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 

 0 належність не підтверджено 

 94 прийнято рішення про надання БВПД 
у результаті чого видано 

 56 доручень адвокатам 
 40 наказів працівникам відділу представництва 

 

Таблиця 1. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів 
Охтирським 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 
перена-

правлень   до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

439 377 62 0 

2 
Відділ «Великописарівське 
бюро правової допомоги» 

163 160 3 0 

3 
Відділ  
«Лебединське бюро правової 
допомоги» 

238 228 10 0 

4 
Відділ  
«Тростянецьке бюро парвової 
допомоги» 

215 197 18 0 

 Разом за МЦ 1056 962 94 0 
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У IІ кварталі 2017 року клієнти Охтирського МЦ зверталися частіше з 
наступних питань: 
 

соціального забезпечення 187 18% 

спадкового 124 12% 

сімейного 110 10% 

медичного 30 3% 

трудового 61 6% 

адміністративного 147 14% 

земельного 97 9% 

договірного 35 3% 

житлового 25 2% 

Інше цивільне 210 20% 

виконання судових рішень 6 1% 

не правове питання 0 0% 

інші питання 24 2% 

 

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

 
 

 

  

187; 18% 124; 12% 

110; 10% 

30; 3% 61; 6% 
147; 14% 

97; 9% 

35; 3% 

25; 2% 
210; 20% 6; 1% 

0; 0% 24; 2% 
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 Діаграма 2             Розподіл клієнтів Охтирського МЦ  за статтю                                 
у II кварталі 2017 року 

 

 

 

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

 

  

Чоловіки: 327 - 
42,9% 

Жінки: 435 - 57,1% 

до 18 років:  
2 - 0,2% 

від 18 до 35 років:  
165 - 21,7% 

від 35 до 60 років: 
369 - 48,4% 

понад 60 років: 
226 - 29,7% 

Загалом 762 особи 

Загалом 762 особи 
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У IІ кварталі 2017 року найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
(всього – 94) було зареєстровано по: 

 

малозабезпеченим особам  41  

інвалідам 12  

внутрішньо переміщеним особам 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 10  

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 

28  

реабілітованим особам   

Особам, які мають статус свідків / потерпілих у кримінальних провадженнях   

 Діаграма 4             Розподіл клієнтів Охтирського МЦ, яким було надано БВПД, 
за категорією осіб  у II кварталі 2017 року 

 

малозабезпечені:  
41 - 44% 

примусова 
психіатрична 

допомога:  
28 - 29% інваліди: 12 - 13% 

ветерани війни:  
10 - 11% внутрішньо-

переміщені особи:  
3 - 3% 
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Крім цього, Охтирським МЦ, включно з бюро правової допомоги, 

протягом  ІI кварталу 2017 року  було: 
 

здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 
здійснено виїздів до дистанційних пунктів 

22 
31 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

16 

                                  із них створено:                                              у 2016 році 12 

                                                                                          у ІІ кварталі 2017 році      3 

                                                                                         У І кварталі 2017 1 

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

133 

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

                                                     - до мобільних консультаційних пунктів 81 

                                         - до дистанційних пунктів доступу до БПД 52 

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

3 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 93 

розміщено у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД  13 

проведено правопросвітницьких заходів 44 

надано  клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту 30 
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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 
«Великописарівське 
бюро правової 
допомоги» 

7/17 2/2 - 2 4 

2 

Відділ  
«Лебединське  
бюро правової 
допомоги» 

6/26 3/3 - 13 6 

3 

Відділ  
«Тростянецьке  
бюро правової 
допомоги» 

1/7 2/2 - 4 5 

 
Разом за МЦ 22/81 16/52 5 44 30 
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ВИСНОВОК: 
 
 
 
 
 

Охтирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у II кварталі 2017 року показав 
спроможність ефективно виконувати поставлені перед ним 
завдання 

 
Охтирський МЦ демонструє динамічні зміни не тільки у кількісних, але й  у 

якісних показниках діяльності.  
Так, у II кварталі 2017 року, кількість клієнтів у порівнянні з ІI кварталом 

2016 року зросла у 2,6 рази (762 проти 291) та відповідно   у 2,6 рази  зросла 
кількість зареєстрованих звернень від громадян (1056 проти 396). 

Якщо у ІI кварталі 2016 року прийнято 25 письмових звернень  про 
надання БВПД, то у відповідному періоді 2017 року – 94 (на 69 звернень більше). 

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

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

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:   вул. Перемоги, 13, м.Охтирка, Сумської області, 

    42700, Україна  

 

Т.   (0546)-4-22-2347 

Ф.   (0546)-4-22-2347 

E: okhtyrka.sumy@legalaid.gov.ua 

 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 


