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ВСТУП 3 

 

ВСТУП 
Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Шосткинський МЦ)  налічує в своєму штаті 19 працівників, із яких 
13 - працює безпосередньо в місцевому центрі та 6 осіб працюють у чотирьох 
бюро правової допомоги (Глухівському, Кролевецькому, Середино-Будському та 
Ямпільському).  

 
Шосткинський МЦ охоплює 5 районів обслуговування:  

м.Шостка та Шосткинський р-н 97,0 тис. осіб 

м.Глухів та Глухівський р-н 56,4 тис. осіб 

м.Кролевець та Кролевецький р-н 38,0 тис. осіб 

м.Середино-Буда та Середино-Будський р-н 16,3 тис. осіб 

Ямпільський р-н 23,6 тис. осіб 

Усього по Шосткинському МЦ 231,3 тис. осіб 

(21,0 % від загальної кількості по Сумській області) 
 

Співвідношення кількості населення по Шосткинському МЦ  

у відсотках по Сумській області 

 

 
 

 

Інші райони  
Сумської області 
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м.Кролевець та 
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Ямпільський р-н 
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ВСТУП 4 

 

 
ДІАГРАМИ 

динаміки зміни кількості звернень громадян за правовою допомогою 
до Шосткинського 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 

 

На виконання Плану надання безоплатної правової допомоги у 2017 році 
у Сумській області у II кварталі 2017 року Шосткинський місцевий центр з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Шосткинський МЦ) 
здійснював діяльність за наступними напрямками:  
 переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад;  

 створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи БПД; 

 децентралізація системи БПД;  
 поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях; 
 розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій. 

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

У ІІ кварталі 2017 році активно проводилась робота щодо визначення 
конкретних першочергових спільних правових потреб та проблемних питань 
територіальних громад.  

З цією метою здійснювався аналіз правових питань, з якими клієнти 
звертаються до Шосткинського МЦ, за результатами якого сформовано та 
підтримується в актуальному стані «карта правових потреб».  
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Шосткинський МЦ проводить правопросвітницькі заходи з інформування 
населення територіальних громад з типових правових питань, з якими 
звертаються клієнти з найактуальніших питань життя громади (захист прав 
споживачів комунальних послуг, приватизація житлового фонду, організація 
ОСББ, отримання земельних ділянок тощо). 

Протягом ІІ кварталу 2017 року проведено 51 правопросвітницький захід, 
з них: 

 

Семінарів  
 

20 

Круглих столів  
 

3 

Лекцій   
 

18 

Інші правопросвітницькі 
заходи  

10 
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На фото: Інтегратор Шосткинського МЦ Юлія ЗАЦАРИННА проводить для людей із 

вадами слуху за допомогою сурдоперекладача правопросвітницьку лекцію: «Особливості 
спадкування приватизованого нерухомого майна», 12.05.2017, м. Шостка 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-liudiam-iz-vadamy-slukhu-roz-
iasniuvaly-zakonodavstvo-u-sferi-spadkuvannia 

 

Протягом ІІ кварталу 2017 року з конкретними групами населення 
проводилась правопросвітницька робота, спрямована на подолання безробіття, 
домашнього насильства, дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту 
ключових реформ Уряду. 

  

 
На фото: Начальник Кролевецького бюро правової допомоги Наталія ДЕНИСЕНКО спільно з 
представниками громадської організації «Волонтерська спільнота «Разом переможемо» 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-liudiam-iz-vadamy-slukhu-roz-iasniuvaly-zakonodavstvo-u-sferi-spadkuvannia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-liudiam-iz-vadamy-slukhu-roz-iasniuvaly-zakonodavstvo-u-sferi-spadkuvannia
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проводить бесіду для учасників бойових дій – учасників АТО на тему: «Профілактика 
насильства в сім'ях ветеранів війни», 21.04.2017, м. Кролевець 

 

Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiino-prosvitnytskyi-zakhid-z-pytan-
poperedzhennia-nasylstva 
 

У рамках укладеного Меморандуму про співпрацю між Державною 
Службою зайнятості у Сумській області та Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області працівники 
Шосткинського МЦ активно проводять семінари для безробітних на базі центрів 
зайнятості.  

 

 
На фото: Начальник Глухівського бюро правової допомоги Богдан БАЛИЦЬКИЙ виступає під 
час тематичного семінару на тему: «Правовий захист безробітних», 28.04.2017, м. Глухів 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1458480237530823/?type=3&theater 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiino-prosvitnytskyi-zakhid-z-pytan-poperedzhennia-nasylstva
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiino-prosvitnytskyi-zakhid-z-pytan-poperedzhennia-nasylstva
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1458480237530823/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1458480237530823/?type=3&theater
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На фото: Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД 

Ольга ПРАВОСУД та начальник відділу правової інформації та консультацій Катерина 
МІРОШНИЧЕНКО проводять семінар для осіб з обмеженими можливостями, які 
перебувають на обліку в Шосткинському міськрайонному центрі зайнятості»,  

01.06.2017, м. Шостка 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shostkynskomu-miskraionnomu-tsentri-
zainiatosti-vidbuvsia-seminar-shchodo-pravovoho-zakhystu-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy 
 

З метою подолання злочинності особливо подолання такого виду злочину 
як шахрайство Шосткинським МЦ проводиться правопросвітницька робота. У 
ході тематичних заходів фахівці розповідають про типові схеми шахрайства, 
пояснюють, як поводитися, коли людину намагаються ошукати та про те, як 
діяти, коли стали жертвою шахрайства.  

 
На фото: Головний спеціаліст  відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Юлія ЗАЦАРИННА  для представників 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shostkynskomu-miskraionnomu-tsentri-zainiatosti-vidbuvsia-seminar-shchodo-pravovoho-zakhystu-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shostkynskomu-miskraionnomu-tsentri-zainiatosti-vidbuvsia-seminar-shchodo-pravovoho-zakhystu-osib-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy
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ветеранської організації  АО «Свема» проводить  правопросвітницький семінар «Як 
вберегтися від шахрайства», 26.05.2017, м. Шостка 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-vberehtysia-vid-shakhraistva-tema-
pravoprosvitnytskoho-seminaru-iakyi-vidbuvsia-u-shosttsi 

 
З метою популяризації системи безоплатної правової допомоги протягом 

ІІ кварталу 2017 року проведено низку заходів у колективах лікувальних та 
медичних установ. 

 

 
 

На фото: Інтегратор Шосткинського 
місцевого центру Юлія ЗАЦАРИННА для 
медичних працівників відділення загальної 
практики сімейної медицини № 3 
Шосткинської центральної районної лікарні 
проводить правоосвітню лекцію 
«Можливості системи безоплатної 
правової допомоги», 12.04.2017, м. Шостка 
 

На фото: Начальник Глухівського бюро 
правової допомоги Богдан БАЛИЦЬКИЙ під 
час робочої зустрічі з працівниками 
Іващенківського фельдшерського пункту з 
метою інформування про надання 
безоплатної правової допомоги, 20.04.2017, 
с. Іващенкове, Глухівського району 
 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-mozhlyvosti-systemy-bezoplatnoi-
pravovoi-dopomohy-rozpovidaly-medychnym-pratsivnykam-u-shosttsi 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1449950491717131/?type=3&theater 

 

З метою вирішення найбільш актуальних правових питань внутрішньо 
переміщених осіб та учасників АТО Шосткинським МЦ протягом II кварталу 
цього року  проводились інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи 
для вказаної категорії населення, зокрема, семінари, круглі столи, психологічні 
тренінги. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-vberehtysia-vid-shakhraistva-tema-pravoprosvitnytskoho-seminaru-iakyi-vidbuvsia-u-shosttsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-vberehtysia-vid-shakhraistva-tema-pravoprosvitnytskoho-seminaru-iakyi-vidbuvsia-u-shosttsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-mozhlyvosti-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-rozpovidaly-medychnym-pratsivnykam-u-shosttsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-mozhlyvosti-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-rozpovidaly-medychnym-pratsivnykam-u-shosttsi
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1449950491717131/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1449950491717131/?type=3&theater
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На фото: Фахівці Шосткинського МЦ Ольга ПРАВОСУД, Катерина МІРОШНИЧЕНКО, 

Світлана МЯЗІНА спільно з працівниками Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності Тетяною ГРИГОРЧУК та Оксаною КУЧЕРЯВЕНКО проводять  

інформаційний семінар для внутрішньо переміщених осіб на базі громадської організації 
«Організація переселенців «Потрібні люди», 27.04.2017, м. Шостка 

 
Фахівці Шосткинського МЦ прикладають максимальні зусилля для 

створення умов якісного надання правового захисту для осіб, які вимушено 
покинули свої домівки на окупованих територіях та перебувають у скрутному 
становищі, не маючи змоги захистити свої права. 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-konsultuvaly-ta-roz-iasniuvaly-
prava-vnutrishno-peremishchenykh-osib 
 

 
На фото: Інтегратор Шосткинського місцевого центру Юлія ЗАЦАРИННА виступає під час 

засіданні ради ветеранів та учасників антитерористичної операції, що відбулося в 
приміщенні Шосткинської районної державної адміністрації, 18.05.2017, м. Шостка 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-shostkynskoho-mistsevoho-
mistsevoho-tsentru-pryiniala-uchast-v-zasidanni-rady-veteraniv-i-uchasnykiv-ato 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-konsultuvaly-ta-roz-iasniuvaly-prava-vnutrishno-peremishchenykh-osib
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-konsultuvaly-ta-roz-iasniuvaly-prava-vnutrishno-peremishchenykh-osib
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-shostkynskoho-mistsevoho-mistsevoho-tsentru-pryiniala-uchast-v-zasidanni-rady-veteraniv-i-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-shostkynskoho-mistsevoho-mistsevoho-tsentru-pryiniala-uchast-v-zasidanni-rady-veteraniv-i-uchasnykiv-ato
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На фото: Інтегратори Шосткинського МЦ  Ольга ПРАВОСУД та Юлія ЗАЦАРИННА під час  
робочої зустрічі з начальником Управління з питань надзвичайних ситуацій Шосткинської 

міської ради Ольгою ТКАЧЕНКО обговорюють питання захисту прав демобілізованих 
учасників АТО, які проживають на території Шостки та району, розробки Дорожньої 

карти для зазначеної категорії,25.05.2017, м. Шостка 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-rozrobliat-dorozhniu-kartu-dlia-
uchasnykiv-ato 

 

З метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості 
населення, запобігання злочинності працівниками Шосткинського МЦ постійно 
проводилися робота серед учнів, педагогічних працівників, батьків  дошкільних, 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих 
навчальних закладів. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-rozrobliat-dorozhniu-kartu-dlia-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-rozrobliat-dorozhniu-kartu-dlia-uchasnykiv-ato
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На фото: Інтегратор Шосткинського МЦ Юлія ЗАЦАРИННА для учнів 9-11 класів 

Шосткинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 читає лекцію «Права дитини. 
Як дитині захистити свої права», 04.05.2017, м. Шостка 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-dlia-uchniv-starshykh-klasiv-
prochytaly-navchalnu-lektsiiu-prava-dytyny-yak-dytyni-zakhystyty-svoi-prava 

 

 
На фото: Начальник Глухівського бюро правової допомоги Богдан БАЛИЦЬКИЙ разом із 

директором Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Едуардом 
МАРИНЧЕНКОМ обговорюють питання налагодження співпраці щодо розширення доступу 

до безоплатної правової допомоги серед працівників закладу та батьків,  
11.05.2017, м. Глухів 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1475142425864604/?type=3&theater 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-dlia-uchniv-starshykh-klasiv-prochytaly-navchalnu-lektsiiu-prava-dytyny-yak-dytyni-zakhystyty-svoi-prava
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-dlia-uchniv-starshykh-klasiv-prochytaly-navchalnu-lektsiiu-prava-dytyny-yak-dytyni-zakhystyty-svoi-prava
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1475142425864604/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1475142425864604/?type=3&theater


Переорієнтація системи БПД 14 
 

 

 Також протягом звітного періоду проводилися правопросвітницькі заходи 
в колективах інших державних (комунальних) установах та організаціях іншої 
форми власності з питань основних напрямків роботи Шосткинського МЦ. 
 

 
На фото: Начальник Глухівського бюро правової допомоги Богдан БАЛИЦЬКИЙ проводить 
робочу зустріч із представником в Глухівському районі Сумського обласного комунального 

підприємства «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» 
Валентиною СТЕФАНОВОЮ, 12.05.2017, м. Глухів 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1476081972437316/?type=3&theater 

 
У ІІ кварталі 2017 року з метою інформування про безоплатну правову 

допомогу працівники Шосткинського МЦ та бюро правової допомоги взяли 
участь у 5 сесіях міських та сільських рад. 

Під час проведення сесій у виступах працівників Шосткинського МЦ 
розглядаються найбільш поширені питання, з якими звертаються суб'єкти права 
на отримання безоплатної правової допомоги до центру та бюро правової 
допомоги, реалізації права на безоплатну правову допомогу в сільських 
громадах, роль бюро правової допомоги у вирішенні проблем територіальних 
громад. 

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1476081972437316/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1476081972437316/?type=3&theater
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На фото: Директор Шосткинського МЦ Микола ГУДІМА виступає на сесії Маківської 

сільської ради, 26.06.2017, с. Макове 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozshyriuiemo-dostup-do-bezoplatnoi-
pravovoi-dopomohy-dlia-meshkantsiv-makivskoi-hromady 
 

 Також здійснюється плідна співпраця з районними державними 
адміністраціями території обслуговування Шосткинського МЦ. 
 

 
На фото: Виступ заступника начальника Середино-Будського бюро правової допомоги 

Тетяни ХАРЧЕНКО на колегії Середино-Будської районної державної адміністрації, 
29.06.2017, м. Середина-Буда 

 
З  метою обговорення найактуальніших питань, з якими звертаються 

громадяни України, щодо введення безвізового режиму з країнами 
Європейського Союзу, роз’яснення інформації про провадження безвізового 
режиму, порядку отримання біометричних питань працівники Шосткинського 
МЦ проводять інформаційно-роз’яснювальні заходи серед населення та 
державних установ, організацій. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozshyriuiemo-dostup-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-dlia-meshkantsiv-makivskoi-hromady
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozshyriuiemo-dostup-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-dlia-meshkantsiv-makivskoi-hromady
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На фото: Інтегратори Шосткинського МЦ  Ольга ПРАВОСУД та Юлія ЗАЦАРИННА для 

представників громадського об’єднання «Спільна справа Шостка» та громадської 
організації «Майдан Шостка» проводять  інформаційну лекцію «Безвізовий режим з ЄС. 

Основні моменти», 08.06.2017, м. Шостка 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-predstavnykam-hromadskoi-
orhanizatsii-rozpovily-bezvizovyi-rezhym-z-yevropeiskym-soiuzom 
 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-predstavnykam-hromadskoi-orhanizatsii-rozpovily-bezvizovyi-rezhym-z-yevropeiskym-soiuzom
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-predstavnykam-hromadskoi-orhanizatsii-rozpovily-bezvizovyi-rezhym-z-yevropeiskym-soiuzom
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На фото: Директор Шосткинського МЦ Микола ГУДІМА та інтегратор Ольга ПРАВОСУД  
під час  інформаційної бесіди з начальником Шосткинського міського відділу Управління 

ДМС України в Сумській області Олегом НАЗАРЕНКО та працівниками служби 
обговорюють питання реалізацію права громадян на безоплатну правову допомогу та 

основні моменти безвізового режиму для громадян України, 15.06.2017, м. Шостка 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-provedeno-zustrich-z-
pratsivnykamy-mihratsiinoi-sluzhby 

 

У рамках реалізації пілотного проекту Міністерства юстиції України у сфері 
державної реєстрації громадських формувань, з серпня 2016 року відповідальні 
працівники Шосткинського МЦ почали приймати документи громадських 
організацій для реєстрації, як фронт-офіси та надавати консультації 
представникам громадських організацій. Протягом II кварталу 2017 року у сфері 
державної реєстрації громадян працівниками місцевого центру та бюро 
прийнято: 

22 
звернення, відповідно до яких надано 
консультації 

12 
звернень, відповідно до яких прийнято 
документи для реєстрації 

10 
звернень, відповідно до яких видано 
документи щодо реєстрації ГО 

2 
звернення, відносно яких прийняте рішення 
про відмову 

 
Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД 

 
Протягом звітного періоду у рамках налагодження і підтримки співпраці із 

суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги здійснювався 
щомісячний моніторинг існуючої бази стейкхолдерів. З метою розширення 
партнерської мережі та розширення доступу громадян до безоплатної правової 
допомоги налагоджено співпрацю з 12 установами-провайдерами БППД: 
Іващенківською сільською радою (Глухівський р-н), Горілівською сільською 
радою (Глухівський р-н), службою у справах дітей Глухівської РДА, Глухівським 
міськрайонним сектором з питань пробації, Сумським обласним КП «Фонд 
інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» у Глухівському р-ні,  
Ямпільським районним сектором з питань пробації, службою у справах дітей 
Ямпільської РДА, центром надання адміністративних послуг Ямпільської РДА, 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-provedeno-zustrich-z-pratsivnykamy-mihratsiinoi-sluzhby
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-provedeno-zustrich-z-pratsivnykamy-mihratsiinoi-sluzhby
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Середино-Будським районним сектором з питань пробації, Спаською сільською 
радою Кролевецького району, Шосткинським міськрайонним сектором з 
питань пробації, громадською організація «Калинове гроно». 

Протягом звітного періоду працівники Шосткинського МЦ та бюро 
правової допомоги налагоджували співпрацю з районними відділами пробації. 
Під час зустрічей обговорювалися питання щодо можливих шляхів співпраці 
між центром та відділами пробації, зокрема, в частині обміну інформацією між 
сторонами щодо права осіб, засуджених без позбавлення волі, на безоплатну 
правову допомогу, поширенні інформаційних матеріалів та розповсюдженні 
буклетів щодо надання правових рекомендацій та порад, організації та 
проведенні інформаційно-просвітницьких заходів (круглих столів, семінарів, 
зустрічей тощо). 

 

 
На фото: Інтегратори Шосткинського МЦ Ольга ПРАВОСУД та Юлія ЗАЦАРИННА під час 
робочої зустрічі з працівниками Шосткинського міськрайонного відділу з питань пробації 

обговорюють співпрацю у напрямку проведення спільних правопросвітницьких заходів, 
13.05.2017, м. Шостка 

 

«Сьогодні основною метою пробації - є забезпечення безпеки нашого 
суспільства шляхом виправлення засуджених та запобігання скоєння ними 
повторних злочинів. Один із найважливіших напрямків у роботі інспекторів 
пробації – це соціально-виховна робота із засудженими, які перебувають на 
обліку. При проведенні з ними бесід та інших інформаційно-ро’зяснювальних 
заходів ми доводимо до відома інформацію про можливість отримати 
безоплатну правову допомогу, адже більшість її відвідувачів дійсно 
потребують»,  – зазначила заступник начальника Шосткинського відділу з 
питань пробації, майор внутрішньої служби Марина БУКУС під час бесіди. 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
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http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nalahodzhenniam-spivpratsi-z-orhanamy-
probatsii-zarady-rivnoho-dostupu-hromadian-do-pravosuddia-zainialysia-u-shosttsi 

 

 
На фото: Заступник начальника Середино-Будського бюро правової допомоги Тетяна 

ХАРЧЕНКО з метою досягнення домовленості про співпрацю проводить зустріч з 
керівником Середино-Будського районного сектору з питань пробації Катериною 

МИЦУРОЮ, 15.05.2017, м. Середина-Буда 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1478672342178279/?type=3&theater 
 

Протягом IІ кварталу проведено 46 робочих зустрічей та нарад із 
партнерами по обговоренню результатів роботи та напрацювання нових 
підходів до надання БПД. 
 
 

Для працівників органів місцевого самоврядування в IІ кварталі 2017 року 

року проведено  7 тренінгів з питань організації удосконалення організації 
надання ними БВПД на теми: «Правова спроможність територіальної громади», 
«Сприяння активної участі громади у використанні нових можливостей БВПД» 
(2), «Алгоритм надання безоплатної правової допомоги органами місцевого 
самоврядування», «Основні аспекти правової обізнаності щодо надання 
безоплатної правової допомоги мешканцям громади», «Особливості надання 
правової допомоги органами місцевого самоврядування (2). 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nalahodzhenniam-spivpratsi-z-orhanamy-probatsii-zarady-rivnoho-dostupu-hromadian-do-pravosuddia-zainialysia-u-shosttsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nalahodzhenniam-spivpratsi-z-orhanamy-probatsii-zarady-rivnoho-dostupu-hromadian-do-pravosuddia-zainialysia-u-shosttsi
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1478672342178279/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1478672342178279/?type=3&theater
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На фото: Для посадових осіб Свеської селищної ради начальник Ямпільського бюро правової 

допомоги  Володимир ЛЯЩЕВСЬКИЙ проводить тренінг на тему: «Особливості надання 
правової допомоги органами місцевого самоврядування», 09.06.2017, смт Свеса 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1506795246032655 
 

Для органів місцевого самоврядування у IІ кварталі 2017 року  
розроблено 5 методичних рекомендацій щодо удосконалення організації ними 
надання безоплатної первинної правової допомоги на тему: «Вторинна правова 
допомога. Рекомендації зі складання позовної заяви», «Громадські організації – 
партнери місцевих центрів: від реєстрації до співпраці», «Статус та гарантії 
соціального захисту учасників АТО», «Спадкові черги за законом», «Процедура 
та порядок вступу в спадщину». 

 

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1506795246032655
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На фото: Директор Шосткинського МЦ Микола ГУДІМА та інтегратор Ольга ПРАВОСУД 
під час робочої зустрічі з сільським головою с. Макове обговорюють проблемні питання, з 

якими мешканці громади звертаються до сільради,  
26.06.2017. с. Макове 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozshyriuiemo-dostup-do-bezoplatnoi-
pravovoi-dopomohy-dlia-meshkantsiv-makivskoi-hromady 
 

 
На фото: Заступник начальника Середино-Будського бюро правової допомоги Тетяна 

ХАРЧЕНКО під час робочої зустрічі з начальником відділу юридичного забезпечення                  
С-Будської районної державної адміністрації Ігорем ЗАЙЦЕМ обговорює питання щодо 

ефективного надання безоплатної правової допомоги жителям міста С-Буда та                 
С-Будського району, 26.05.2017. м.Середина-Буда 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozshyriuiemo-dostup-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-dlia-meshkantsiv-makivskoi-hromady
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozshyriuiemo-dostup-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-dlia-meshkantsiv-makivskoi-hromady
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На фото: Методичні рекомендації, розроблені Шосткинським МЦ 
 

На території обслуговування Шосткинського МЦ протягом звітного 
періоду здійснювалося виконання 3 Програм безоплатної правової допомоги: 
населенню с. Дубовичі Кролевецького району, населенню сіл Собич та Лісне 
Шосткинського району, населенню громади м. Кролевець. Завдяки прийнятим 
програмам, метою яких є розроблення та здійснення комплексу заходів 
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правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на 
забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї 
конституційне право і потребують такої допомоги громадяни вищезазначених 
населених пунктів отримують якісну безоплатну правову допомогу. 

 

 
На фото: Фахівці Кролевецького бюро правової допомоги проводять комплекс заходів на 

території громади с. Дубовичі Кролевецького району, шляхом виконання прийнятої 24 
грудня 2015 року Дубовицькою сільською радою Програми безоплатної допомоги 

населенню села Дубовичі на 2016 – 2017 роки, якою передбачено на 2017 рік виділення 
коштів в сумі 2,5 тисячі гривень., 21.06.2017, с. Дубовичі 

 

Протягом ІІ кварталу 2017 року Шосткинським МЦ подано на розгляд 
органам місцевого самоврядування 4 проекти програм безоплатної правової 
допомоги населенню територіальних громад. 

Шосткинський МЦ укладає нові угоди, договори, меморандуми про 
співпрацю з партнерами. Протягом IІ кварталу підписано 1 меморандум про 
співпрацю. 
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На фото: Директор Шосткинського МЦ Микола ГУДІМА та голова Шосткинської 
територіальної організації Українського товариства глухих (УТОГ) Світлана АВІЛЕНКО  під 

час підписання Меморандуму, 30.05.2017, м. Шостка 
 
Метою підписаного Меморандуму є надання безоплатної правової 

допомоги особам з вадами слуху, представництва інтересів та захисту їх прав у 
суді. 

 
Проведення інформаційно-роз’яснювальної  та навчальної роботи серед  

параюристів для подальшого надання ними правових консультацій 
 
Інтеграторами Шосткинського МЦ здійснюється розвиток мережі 

параюристів у своєму регіоні  – 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. 
Протягом звітного періоду залучено 3 особи в якості параюристів, серед них: 
секретар сільської ради, представник громадської організації, громадський 
діяч. 

У II кварталі 2017 року працівники Шосткинського МЦ продовжили курс 
навчальних тренінгів для параюристів. 

 
На фото: Під час навчального тренінгу для параюристів, що відбувся у Шосткинській 

районній раді за участі директора Шосткинського МЦ Миколи ГУДІМИ, начальника відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД Ольги ПРАВОСУД 

Шосткинського МЦ, юриста-консультанта Шосткинської міської державної нотаріальної 
контори Інни ГУЛЕНОК, головного спеціаліста Відділу в Шосткинському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській області Євгена ШУШУНОВА,                            
17.05.2017, м. Шостка 

 
Під час тренінгу присутні мали змогу ознайомитися з основами 

земельного та спадкового права. Участь у семінарі взяли 20 осіб, серед яких 
секретарі сільських рад, представники громадських організацій тощо. Саме 
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вони, працюючі у безпосередній близькості до людей, стануть помічниками при 
вирішенні правових проблем мешканців сіл Шосткинського району. 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-z-metoiu-
pidhotovky-paraiurystiv 

 
Проведення та участь в інформаційно-роз’яснювальних  

та комунікативних заходах 
 

З метою підвищення правової обізнаності мешканців територіальних 
громад та надання їм правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації 
та захисту прав і свобод громадянина працівники центру проводять «вуличне 
інформування. Впродовж IІ кварталу проведено –  23 «вуличних інформувань», 
що дозволило суттєво поширити серед пересічних громадян інформацію про 
спектр діяльності Шосткинського МЦ та бюро правової допомоги. 

 

 
 

На фото: Начальник Ямпільського бюро 
правової допомоги Володимир ЛЯЩЕВСЬКИЙ 
проводить вуличне інформування, 10.05.2017, 
с. Дорошівка 

На фото: Директор Шосткинського МЦ 
Микола ГУДІМА проводить вуличне 
інформування, 26.06.2017, с.  Макове 
 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1473031696075677 

 

Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1521861687859344 

 

 

 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-z-metoiu-pidhotovky-paraiurystiv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-z-metoiu-pidhotovky-paraiurystiv
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1473031696075677
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1521861687859344
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На фото: Заступник начальника відділу 
Середино-Будське бюро правової допомоги 
Тетяна ХАРЧЕНКО проводить вуличне 
інформування громадян у ході якого надає 
роз'яснення Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», основні 
аспекти діяльності роботи бюро правової 
допомоги та роздає буклети «Що таке 
безоплатна вторинна правова допомога 
та як її отримати?», 12.05.2017, 
м.Середина-Буда 

На фото: Начальник Глухівського бюро 
правової допомоги Богдан БАЛИЦЬКИЙ 
проводить вуличне інформування жителів 
м. Глухів щодо роботи Глухівського бюро 
правової допомоги. Зокрема, роз’яснює 
громадянам про правові послуги, які вони 
можуть отримати у бюро, можливість 
отримати безоплатну вторинну правову 
допомогу та роботу онлайн-сервісів 
Міністерства юстиції України, 18.05.2017, 
м. Глухів 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1440035172708663 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1482812891764224/?type=3&theater 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1440035172708663
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1482812891764224/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1482812891764224/?type=3&theater
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Участь у заходах, що проводяться структурними підрозділами місцевих 
адміністрацій, підвідомчими установами органів влади, об’єднаними 

територіальними громадами 
 

Працівники Шосткинського МЦ беруть активну участь у заходах, що 
проводяться структурними підрозділами місцевих адміністрацій, підвідомчими 
установами органів влади, об’єднаними територіальними громадами. 
 

 
На фото: Інтегратори Шосткинського МЦ Ольга ПРАВОСУД та Юлія ЗАЦАРИННА беруть 
участь у семінарі-нараді за участі представників управління праці та соціального захисту 

населення, структурних підрозділів Шосткинської міської ради, установ та організацій, 
навчальних закладів, що працюють у сфері сім’ї, гендерної рівності в м. Шостка, 

07.06.2017 
 

Захід відбувся з метою координації діяльності суб’єктів взаємодії                       
м. Шостка, які працюють над впровадженням резолюції Ради Безпеки ООН 
1325, спрямування їх роботи на підвищення поінформованості громадськості з 
питань гендерної рівності, привернення уваги суспільства до важливості та 
необхідності участі жінок у підтримці та зміцненні миру та безпеки. 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-z-pytan-hendernoi-

rivnosti 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-z-pytan-hendernoi-rivnosti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-z-pytan-hendernoi-rivnosti
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На фото: Заступник начальника відділу Середино-Будського бюро правової допомоги 
Тетяна ХАРЧЕНКО бере участь у засіданні круглого столу, який відбувся у Середино-

Будській районній державній адміністрації за участі голови Середино-Будської районної 
державної адміністрації Ірини ЗАПЛАТКІНОЇ, голови Середино-Будської районної ради 

Миколи ХАРИТОНЕНКО та інших представників органів виконавчої влади району. Метою 
заходу стало обговорення та вирішення проблемних питань з якими звертаються 

жителі громади до органів виконавчої влади, 18.05.2017, м. Середино-Буда 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1482828035096043/?ty 
 
 

 
На фото: Директор Шосткинського МЦ Микола ГУДІМИ бере участь у семінарі для голів 

та секретарів селищних, сільських голів Ямпільського району за участі голови Ямпільської 

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1482828035096043/?ty
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1482828035096043/?ty
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районної ради Ольги ГУБАР, працівників структурних підрозділів Ямпільської районної 
державної адміністрації, 19.04.2017, смт Ямпіль 

 

Під час заходу порушувалися питання щодо розвитку безоплатної 
правової допомоги у регіоні; реалізацію районної програми соціального захисту 
населення на 2017-2019 роки, про стан роботи з дітьми, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, їх виявлення, облік та своєчасний захист тощо. 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-yampoli-hovoryly-pro-rozvytok-bezoplatnoi-
pravovoi-dopomohy-u-rehioni 
 

Утворення та забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу та мобільних 
консультаційних пунктів. Адресна правова допомога. 

 
Одним із завдань, спрямованих на забезпечення спрощення доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги є розширення можливості 
надання як первинної, так і вторинної правової допомоги у цивільних та 
адміністративних справах шляхом створення дистанційних пунктів 
консультування. Упродовж  ІI кварталу  2017 року зусиллями місцевого центру  
утворено 2 дистанційних пунктів та забезпечено роботу 16 дистанційних 
пунктів консультування, з них:  

 3 – на базі центральних районних бібліотек; 

 1 – на базі сільської бібліотеки;  

 2 – на базі територіальних центрів соціального обслуговування;   

 5 – на базі районних центрів зайнятості;  

 3 – в органах місцевого самоврядування (міська рада); 

 1 – в суді; 

 1 – в закладах освіти. 

За цей час працівниками центру проведено: 
 12 прийомів громадян під час роботи дистанційних пунктів 

доступу; 

 17 скайп-зв'язків, он-лайн консультувань, консультацій за 

допомогою телефонного зв'язку тощо; 

 33 осіб отримали безоплатну правову допомогу в рамках роботи 

усіх утворених та діючих дистанційних пунктах. 

Як приклад, працівники Глухівського бюро правової допомоги 15.06.2017  

відкрили черговий пункт дистанційного консультування на базі Есманської 

селищної ради. У ході роботи дистанційного пункту начальником Глухівського 

бюро правової допомоги Богданом БАЛИЦЬКИМ надано консультацію 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-yampoli-hovoryly-pro-rozvytok-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-u-rehioni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-yampoli-hovoryly-pro-rozvytok-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-u-rehioni
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мешканці селища Есмань, яка звернулась з питанням щодо порядку 

оформлення спадщини. 

 

  
На фото: Начальник  Глухівського бюро правової допомоги Богдан БАЛИЦЬКИЙ надає 

консультацію в ході роботи дистанційного пункту, 15.06.2017 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/981494015229450/photos/1509799762398870/ 
 

Ще одним інструментом для забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги - є проведення виїзних консультацій громадян в рамках 
роботи мобільних консультаційних пунктів. 

Упродовж звітного періоду працівниками місцевого центру та бюро 
правової допомоги виїзні прийоми громадян здійснювались до сільських та 
селищних рад згідно з затвердженими графіками. 

З метою забезпечення рівного доступу до правової інформації та 
правосуддя, посилення правової спроможності населення, яке проживає у 
сільській місцевості працівниками Шосткинського МЦ Ольгою ПРАВОСУД та 
Катериною МІРОШНИЧЕНКО 27.04.2017 здійснено виїзд до с. Собичеве 
Шосткинського району. Виїзд відбувся спільно з головою Шосткинської 
районної ради Віктором ДОЛИНЯКОМ.  

На базі Собичівської сільської ради начальник відділу правової інформації 
та консультації Катерина МІРОШНИЧЕНКО провела прийом громадян, під час 
якого звернулася одна мешканка села. Жінку турбувало питання щодо 
реєстрації місця проживання особи в будинку, на який не має права власності. 
Фахівцем роз’яснено Порядок реєстрації місця проживання та надано перелік 
документів необхідних для того, щоб оформити реєстрацію. 

 

https://www.facebook.com/981494015229450/photos/1509799762398870/
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На фото: Начальник відділу правової інформації та консультацій Шосткинського МЦ 

Катерина МІРОШНИЧЕНКО консультує жительку села Собичеве в ході роботи мобільного 

пункту консультування, 27.04.2017 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1458417500870430 
 

Тож, протягом ІІ кварталу 2017 року  працівниками Шосткинського МЦ 
здійснено 34 виїзди мобільних консультаційних пунктів. Усього за отриманням 
консультації та роз'яснень з правових питань під час виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) звернулося  74 особи. 

Найчастіше громадяни зверталися за консультаціями з питань їх 
соціального захисту, зокрема порядку призначення державної соціальної 
допомоги, надання житлових субсидій, пенсійного забезпечення, оформлення 
спадщини, отримання пільг учасниками АТО та соціального захисту їх сімей, 
надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

У випадках, коли люди похилого віку з об’єктивних причин не можуть 
звернутися до центру з надання правової допомоги - фахівці, щоб забезпечити 
належні умови доступу мешканців громад до безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги, прибувають за адресою клієнта для особистого 
спілкування. 
 Начальник Ямпільського бюро правової допомоги Володимир 
ЛЯЩЕВСЬКИЙ 10.05.2017 відвідав жінку за її за місцем проживання та розглянув  
питання щодо встановлення права власності на будинок та земельну ділянку. 
Під час прийому вивчено наявні документи та прийнято рішення направити 
відповідний запит до обласного архіву. 

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/posts/1458417500870430
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На фото: Начальник Ямпільського бюро правової допомоги Володимир ЛЯЩЕВСЬКИЙ під 

час надання адресної правової допомоги, 10.05.2017, смт Ямпіль 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1472741132771400/?type=3&theater 

 

Організація виступів, інтерв’ю у засобах масової інформації 
 

Співпраця із засобами масової інформації забезпечила створення 
позитивного іміджу розвитку системи БВПД в інформаційному полі 
територіальних громад Шосткинського, Середино-Будського, Ямпільського, 
Глухівського та Кролевецького районів.  

У ІІ кварталі 2017 року здійснювався щомісячний моніторинг 
інформаційної присутності місцевого центру. Проводилась широка 
інформаційна кампанія, спрямована на популяризацію системи безоплатної 
правової допомоги, у тому числі роботи центру та бюро правової допомоги: 

Шосткинський МЦ регулярно надає інформацію для оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Регіонального центру (45 разів) та сторінки МЦ в мережі 
Фейсбук (98). Здійснювалось щомісячне наповнення інформаційного дайджесту 
системи безоплатної правової допомоги в Україні (28.04.2017, 31.05.2017, 
30.06.2017), 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. З метою поширення 

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1472741132771400/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1472741132771400/?type=3&theater
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інформації щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги та 
результатів діяльності Шосткинського МЦ здійснюється постійна тісна співпраця 
та налагодження контактів із місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в 
газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів 
в мережі Інтернет, проведення прес - конференцій тощо.  

Так, протягом II кварталу 2017 року Шосткинським МЦ здійснено 19 
виступів у засобах масової інформації. 

Для висвітлення діяльності Шосткинського МЦ та структурних підрозділів- 
бюро правової допомоги, а також різних інформаційних матеріалів на правову 
тематику – задіяні друковані ЗМІ м. Шостка, м. Глухів, м. Кролевець,                             
м. Середина-Буда та смт Ямпіль. 
 

  
 
 
На фото: Шосткинська суспільно-ділова газета 
«Шанс» № 16 – стаття «Як повернути позичені 
гроші?», 19.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 На фото: Районна громадсько-політична газета 
«Глухівщина» № 26 – стаття «Оформлення 
спадщини», 11.04.2017 

 
На офіційних сайтах органів місцевого 

самоврядування та державної влади 
розміщувалися інформаційні матеріали 
щодо діяльності роботи центру та бюро, а 
також роз’яснювальні матеріали на правову 
тематику. 
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На фото: На офіційному сайті Ямпільської РДА стаття «Співпраця заради дитини», 

18.04.2017 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/gumanitarna-politika/osvita-i-nauka/3764-spivpratsya-
zaradi-ditini 

 

 
На фото: На офіційному сайті Березівської громади стаття «Дуже часто в житті 
громадян постає питання поновлення строку для вступу в спадщину», 07.04.2017 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://berezivska.gromada.org.ua/news/10-31-19-07-04-2017/ 
 

 

http://yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/gumanitarna-politika/osvita-i-nauka/3764-spivpratsya-zaradi-ditini
http://yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/gumanitarna-politika/osvita-i-nauka/3764-spivpratsya-zaradi-ditini
http://berezivska.gromada.org.ua/news/10-31-19-07-04-2017/
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На фото: На офіційному сайті Ямпільської РДА стаття «На Ямпільщині відкрито черговий 

дистанційний пункт правової допомоги», 07.06.2017 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 
http://yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/3928 
 

 

 
На фото: На офіційному сайті Ямпільської РДА стаття «Оновлений перелік пільг для 

учасників АТО в 2017 році», 11.04.2017 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 
http://yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/prioriteti/ohorona-zdorovija/3719-onovlenij-perelikpilg-dlya-
uchasnikiv-ato-v-2017-rotsi 
 

http://yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/3928
http://yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/prioriteti/ohorona-zdorovija/3719-onovlenij-perelikpilg-dlya-uchasnikiv-ato-v-2017-rotsi
http://yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/prioriteti/ohorona-zdorovija/3719-onovlenij-perelikpilg-dlya-uchasnikiv-ato-v-2017-rotsi
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На фото: На офіційному сайті Ямпільської РДА стаття «Чим відрізняється ID-картка від 

біометричного паспорту?», 09.06.2017 

 

Протягом звітного періоду Шосткинським МЦ та бюро на офіційних сайтах 
організацій були розміщені інформаційні матеріали щодо роз’яснень 
громадянам правила безвізового режиму до країн ЄС. 
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На фото: На офіційному сайті Кролевецької районної ради стаття «Європа без віз», 

29.05.2017 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 
http://krolrada.gov.ua/news/ievropa-bez-viz/ 

 

Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають 
БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 

питань співпраці. 
 

З метою аналізу практики, обміном досвідом та обговорення проблемних 
питань співпраці 30.03.2017 відділом організації надання БВПД та роботи з 
адвокатами проведено  робочу зустріч із  адвокатами в частині обговорення як 
змін в законодавстві, так і практики вирішення типових справ, опрацювання 
нормативної бази, що стосується надання БВПД.  

Систематично здійснюється консультування адвокатів щодо порядку 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, співпраці з клієнтом, 
підготовки та подання звітності адвоката по вирішених цивільних, 
адміністративних справах звітності. У випадку необхідності працівниками 
відділу проводиться консультування адвокатів щодо порядку здійснення 
розрахунку оплати за надання БВПД. 

По закінченню зустрічі підбито підсумки ,  узагальнено  набутий досвід  
робити зроблено відповідні висновки. 

З метою аналізу якості надання правової допомоги та співпраці адвокатів 
та клієнтів, працівники центру провели 30.03.2017 анонімне анкетування 
адвокатів.  

Здійснено 24.04.2017 Інтерв’ювання клієнтів щодо якості надання послуг.  
 

 
 

http://krolrada.gov.ua/news/ievropa-bez-viz/
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Підготовка інформації щодо типових звернень громадян. 
 

Щомісячно працівниками відділу організації надання БВПД та роботи з 
адвокатами готується та передається до Регіонального центру з надання БВПД у 
Сумській області звіт про успішно вирішені цивільні та адміністративні справи 
адвокатами, призначеними центром.  

Так, протягом II кварталу 2017 року, а саме - 27.04.2017, 31.05.2017 та 
29.06.2017 підготовлена та направлена інформація щодо кращих успішних 
справ адвокатів та типових звернень громадян. 
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 
спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 
«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 
Шосткинського МЦ у ІІ кварталі 2017 року  висвітлено наступні матеріали 
правового характеру в системі  «WikiLegalAid»: 

 Матеріальна відповідальність працівників. 

 Підстави зупинення транспортного засобу.Повноваження 

поліцейського та права водія. 

Також, відповідальними працівниками з розміщення правових 
консультацій приділяється значна увага редагуванню та підтримці в 
установленому порядку юридичних консультацій довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalaid». 

Працівники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
на довідково-інформаційній платформі правових консультацій "WikiLegalAid" 
мають можливість обмінюватися  досвідом та формувати кращі практики 
консультування клієнтів системи безоплатної правової допомоги. 
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[1.3]   Децентралізація системи БПД 
 

Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 
управлінських рішень 

 
Директор та працівники Шосткинського МЦ беруть активну участь у 

заходах, що відбуваються за ініціативою Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. Так, як приклад, 
21.04.2017 відбулася підсумкова конференція на тему: «Актуальні питання 
захисту прав учасників АТО та членів їх сімей» у Сумському місцевому центрі з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги за участю директора 
Шосткинського МЦ Миколи ГУДІМИ та головного спеціаліста відділу правової 
інформації та консультацій Володимира ПОТАПОВА. Серед його учасників - 
начальниця управління забезпечення доступу до правової допомоги 
Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги Олена 
СІНЧУК. 

 

 
На фото: Головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій Володимир 
ПОТАПОВ (другий справа) під час підсумкової конференції на тему: «Актуальні питання 

захисту прав учасників АТО та членів їх сімей», м. Суми, 21.04.2017 
 

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 

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
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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 Директор Шосткинського МЦ 18.05.2017 взяв участь у Керівній раді, що 
відбулася за головуванням директора Регіонального центру Олени 
ДЕМЧЕНКО. Серед учасників  директори Сумського МЦ - Валентина 
ТРОШЕЧКО, Конотопського МЦ - Олександр МУХА, Охтирського МЦ -Тамара 
КОЗИР. Під час засідання Ради розглянуто питання із підбиття підсумків 
роботи Регіонального та місцевих центрів за І квартал 2017 року, аналіз 
виконання кошторису за І квартал 2017 року, стан надання до Регіонального 
центру актів на оплату послуг адвокатам за результатами виданих доручень, 
здійснення допорогових закупівель товарів (послуг) через майданчики 
Prozorro у І кварталі 2017 року, питання основної діяльності центрів, заходи 
Обласної програми правової освіти населення на 2017-2020 роки тощо.  
 

 

 
На фото: Команда Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області разом з керівниками місцевих центрів, 18.05.2017 
 

Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-kerivnu-
radu 

 

 
Проведення інформаційної компанії з Конкурсу по залученню 

адвокатів до системи БВПД (інформування у ЗМІ, на веб-сайті РЦ, соц. 
мережі фейсбук, круглі столи, інформативні зустрічі з адвокатами, 

розповсюдження інфомативних друкованих матеріалів тощо) 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-kerivnu-radu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-kerivnu-radu
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Під час робочої зустрічі з адвокатами, яка відбулася 01.06.2017, відділом 
організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 
адвокатами було інформовано про Порядок та умови проведення конкурсу з 
відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
28.12.2011 № 1362, та ознайомлено з Порядком і умовами укладення 
контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 
на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 8. 

 

 
На фото: Адвокати Анна ОСТРОВСЬКА та Лариса МАТЕКО під час проведення робочої 

зустрічі, м.Суми, 01.06.2017  

 
 
 

Навчання працівників щодо проведення Конкурсу по залученню 
адвокатів та процедури укладання контрактів 

 
Проведено 24.04.2017 навчання працівників щодо Порядку і умов 

укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають 
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безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 8, а саме, - 
предметом контрактів (договорів) є надання адвокатами за дорученням 
центру безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі види 
правових послуг: захист, здійснення представництва інтересів осіб, що мають 
право на таку допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами та складення документів 
процесуального характеру. Тетяною КОРХ, начальником відділу організації 
надання БВПД та роботи з адвокатами, було наголошено на тому, що 
контракти (договори) з адвокатами укладаються з урахуванням принципу 
незалежності адвокатської діяльності. Оплата послуг та відшкодування витрат 
адвокатів, пов’язаних із наданням ними безоплатної вторинної правової 
допомоги на постійній основі згідно з контрактом або на тимчасовій основі 
згідно з договором, здійснюються в установленому порядку. 

Проведено 25.04.2017 навчання працівників щодо Порядку і умов 
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362, претенденти, які виявили 
намір взяти участь у конкурсі, повинні відповідати таким вимогам щодо їх 
професійного рівня: наявність свідоцтва про право на зайняття адвокатською 
діяльністю; знання нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини; 
знання норм процесуального та матеріального права; знання та дотримання 
правил адвокатської етики; вміння складати процесуальні заяви, скарги та інші 
документи правового характеру; вміння працювати з правовими базами 
даних; володіння державною мовою (володіння англійською мовою та/або 
мовами національних меншин, які на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці становлять значну частку населення, є перевагою); 
досвід роботи (є перевагою). 

 
Укладання контрактів з адвокатами, які надають БВПД по ЦАС 

 
  У період ІІ кварталу 2017 року відділом організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами було забезпечено  підписання з адвокатами контрактів 
для надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі в 
цивільно-адміністративних справах. Станом на 30.06.2017 з адвокатами 
укладено 5 контрактів. 

 
Опрацювання актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги:  робота з актами від реєстрації місцевим центром  до оплати. 
Повернення на доопрацювання. 
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 За II квартал 2017 року відділом організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами опрацьовано та 
направлено для подальшої оплати  до Регіонального центру з надання БВПД у 
Сумській області 305 актів.  

Кількість повернених актів за II квартал 2017 склала 77 прим., що 
становить  25 % від загальної кількості. 

 

 
На фото: Тетяна КОРХ, начальник відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами, опрацьовує акти, надані адвокатом Сергієм МОРОКО 

 
Моніторинг діяльності центрів БПД 

 

Відділом представництва Шосткинського МЦ за підсумками I кварталу 
2017 року проведено моніторинг щодо виконання працівниками структурних 
підрозділів наказів про надання БВПД  та отримано інформацію відповідно за 
виданими довіреностями. 

 За результатами моніторингу якості роботи структурних підрозділів з 
якості надання послуг БВПД представництва інтересів клієнтів у судах 
встановлено, що представництво за довіреностями забезпечується.  
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[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 
 
Питання, що обговорювались 01.06.2017 при зустрічі з адвокатами, 

стосувалися змін у системі оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, 
особливостей оформлення актів надання БВПД, а також створення офісів 
громадського захисту. 

Адвокатам роз’яснено зміни до Постанови Кабінету Міністрів щодо 
зміни в оплаті послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу. Звернено увагу присутніх на 
особливості оформлення актів з надання БВПД відповідно до Наказу 
Міністерства юстиції від 13 лютого №357/5 «Про внесення змін до форми акта 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього. 
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[1.5]   Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання БПД (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 
Узагальнення інформації по розподілу справ між адвокатами, 

визначення кількості клієнтів на одиницю населення, кількості точок 
доступу до БППД та кількості прийнятих актів 

 
Розподіл справ між адвокатами здійснюється відділом організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 
відповідно до досвіду та навантаженості адвоката, складності справи. 

За II квартал 2017 року  видано 49 доручень , а саме: 

 Мороко С.О. - 15 

 Матеко Л.А. - 11 

 Островська Г.В. - 7 

 Дехтярьов О.О. - 10 

 Страшок О.В. - 6 

Для порівняння в  II квартал 2016 року було видано 25 доручень: 

 Мороко С.О. - 6 

 Матеко Л.А. - 8 

 Островська Г.В. - 9 

 Сомок О.А. - 1 

 Гребенник М.Г. - 1 

У адвокатів на виконанні перебувають справи різних категорій та 
галузей права: сімейне, житлове, кримінальне (шкода, що завдана потерпілим 
від злочину), спадкове та інші.  

Протягом звітного періоду  місцевим центром систематично проводився 
моніторинг  виконання адвокатами, які залучаються до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, зобов’язань визначених у контракті. З цією 
метою працівниками  відділу організації надання БВПД та роботи з 
адвокатами щомісячно ведеться  робота по отриманню відповідної  
інформації від адвокатів та клієнтів. 

Одночасно, вживаються заходи у випадку виявлення проблемних 
питань у відносинах між клієнтами та адвокатами. Вказані питання 
вирішуються шляхом узгодження позицій адвоката та клієнта.  
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Узагальнення стану видачі довіреностей працівникам місцевого 
центру та сплати коштів за розрахунками по ЦАС 

 
За період з 01.04.2017 по 30.06.2017 Шосткинським МЦ видано 

довіреностей на представництво інтересів осіб (відділом представництва або 
бюро правової допомоги) 29 довіреностей: 

 

 Відділ представництва Шосткинського МЦ  – 10 довіреностей; 

 Відділ «Кролевецьке бюро правової допомоги» - 8 довіреностей; 

 Відділ «Середино-Будське бюро правової допомоги» - 3 

довіреності; 

 Відділ «Ямпільське бюро правової допомоги» - 7 довіреностей; 

 Відділ «Глухівське бюро правової допомоги» - 1 довіреність. 

 
Станом на 01.07.2017 року сплата коштів по ЦАС становить:  

 кількість доручень за якими видано  хоча б 1 акт - 33;  

 кількість актів прийнятих Центром  - 34 на суму 27642 гривень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результативні показники діяльності місцевого центру 48 

 

Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності місцевого центру 
 

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

 

зареєстровано 1212 звернень клієнтів 

по яким 
 1136 особам було надано правову консультацію 

 0 спрямовані до інших установ та організацій 
прийнято 76 письмових звернень про надання БВПД 

надано 3 відмови у наданні БВПД 

у результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 
 3 належність не підтверджено 

 77 прийнято рішення про надання БВПД 
у результаті чого видано 

 49 доручень адвокатам 

 28 наказів працівникам відділу представництва. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів Шосткинським 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 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

477 428 49 

2 
Відділ «Глухівське                      
бюро правової допомоги» 

131 126 5 

3 
Відділ «Кролевецьке                
бюро правової допомоги» 

205 195 10 

4 
Відділ «Середино-Будське                          
бюро правової допомоги» 

201 197 4 

5 
Відділ «Ямпільське                          
бюро правової допомоги» 

198 190 8 

 Разом за МЦ 1212 1136 76 
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У IІ кварталі 2017 року клієнти Шосткинського МЦ зверталися частіше з 
наступних питань: 

соціального забезпечення 157 13,0% 

спадкового 201 16,6% 

сімейного 107 8,8% 

медичного 6 0,5% 

трудового 81 6,7% 

адміністративного 101 8,3% 

земельного 97 8,0% 

договірного 40 3,3% 

житлового 73 6,0% 

іншого цивільного права 256 21,1% 

з питань виконання судових рішень 16 1,3% 

з неправових питань 10 0,8% 

з інших питань 67 5,5% 

 

Діаграма 1      Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів у IІ кварталі 2017 року 
за категорією питань 

 

 

160; 13,0% 

201; 16,6% 

107; 8,8% 

6; 0,5% 

81; 6,7% 101; 8,3% 
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67; 5,5% 
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Діаграма 2                        Розподіл клієнтів за статтю  

 

 

 

 Діаграма 3                        Розподіл клієнтів  за віком  

 

  

Чоловіки; 279; 37,6% 
Жінки; 463; 62,4% 

до 18 років; 0; 0% 

від 18 до 35 років; 
147; 19,8% 

від 35 до 60 років; 
376; 50,7% 

понад 60 років; 219; 
29,5% 

Загалом 742 особи 

Загалом 742 особи 
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У IІ кварталі 2017 року найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
було зареєстровано по: 

малозабезпеченим особам  46 59,7% 

інвалідам 15 19,5% 

внутрішньо переміщеним особам 2 2,6% 

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

дітям-сиротам 1 1,3% 

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 8 10,4% 

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 

5 6,5% 

реабілітованим особам   

Особам, які мають статус свідків / потерпілих у кримінальних провадженнях   

 

 Діаграма 4             Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

малозабезпечені; 
 46; 59,7% 

інваліди; 15; 19,5% 

внутрішньо 
переміщені особи; 2; 

2,6% 
діти-сироти; 1; 

 1,3%  
 

ветерани війни; 8; 
10,4% 

примусова 
психіатрична 

допомога; 5; 6,5% 
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Крім цього, Шосткинським МЦ, включно з бюро правової допомоги, 

протягом  IІ кварталу 2017 року  було: 
 

здійснено виїздів мобільних консультаційних пунктів 
здійснено виїздів до дистанційних пунктів 

34 
12 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

16 

Створено у 2016 році 9 

Створено у І кварталі 2017 року 5 

                                  із них створено у IІ кварталі 2017 року 
 

2 

загальна кількість осіб, яким було надано безоплатну правову 
допомогу        

107 

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

- до мобільних консультаційних пунктів 74 

 до дистанційних пунктів доступу до БПД 33 

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

7 

опрацьовано акти надання БВПД, що були подані адвокатами 305 

розміщено у ЗМІ  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 19 

проведено правопросвітницьких заходів 51 

надано  клієнту  доступ до електронних сервісів Мін’юсту 37 

  



Результативні показники діяльності місцевого центру 53 

 

 

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 

проведени

х право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 

Відділ               
«Глухівське           
бюро правової 
допомоги» 

2/11 4/3 5 6 5 

2 

Відділ 
«Кролевецьке     
бюро правової 
допомоги» 

11/19 2/2 1 2 10 

3 

Відділ           
«Середино-Будське                          
бюро правової 
допомоги» 

6/10 2/6 1 12 8 

4 

Відділ               
«Ямпільське         
бюро правової 
допомоги» 

5/14 6/12 3 7 4 

 

5 Разом за МЦ 34/74 16/33 12 51 37 

 

 



  ВИСНОВОК 54 

 

ВИСНОВОК: 
 

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

 
Шосткинський МЦ демонструє динамічні зміни у кількісних та якісних 

показниках діяльності.  
Так, у IІ кварталі 2017 року, кількість клієнтів у порівнянні з ІІ кварталом 

2016 року збільшилася у 2,3 рази (742 проти 316) та майже у 3 рази зросла 
кількість зареєстрованих звернень клієнтів (1212 проти 410). 

Якщо у ІІ кварталі 2016 року прийнято 25 письмових звернень про надання 
БВПД, то у відповідному періоді 2017 року цей показник зріс  у 3 рази – 76. 

Також, у 3,3 рази зросла кількість осіб, які отримали безоплатну вторинну 
правову допомогу (77 проти 23). 

Нові формати діяльності Шосткинського 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.  

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

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:   вул. Горького, 4, м. Шостка, 41100 

тел.  (05449) 7-30-94 

shostka.sumy@legalaid.gov.ua 

 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 

mailto:shostka.sumy@legalaid.gov.ua

