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ВСТУП 3 

 

Вступ 
Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Конотопський МЦ)  налічує у своєму штаті  22працівників, із яких 
12 - працює безпосередньо в місцевому центрі та 10 осіб у 4-х бюро правової 
допомоги (по 2 працівника відповідно у Недригайлівському та Роменському бюро 
правової допомоги, у Буринському та  Липоводолинському бюро правової 
допомоги – по 3).   

 
Конотопський МЦ охоплює 5 районів обслуговування:  

м.Конотоп та Конотопський район 119,3 тис. осіб 
м.Буринь та Буринський район 24,6 тис. осіб 

Липоводолинський район 18,6 тис. осіб 
Недригайлівський район 24,2 тис. осіб 

м.Ромни та Роменський район 73,6 тис. осіб 

ВСЬОГО: 260,3 тис. осіб 
(23,6% від загальної кількості по Сумській області) 
 
Відкриття з 01.09.2016 Буринського, Липоводолинського, Недригайлівського 

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

 
Відношення кількості населення по Конотопському МЦ  

у відсотках по Сумській області  
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ДІАГРАМА 
динаміки кількості звернень громадян за правовою допомогою 

до Конотопського МЦ у 2016 та січень – вересень 2017 року 
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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 

 
 
 

Посилення правової спроможності – це процес підвищення здатності 
звичайних людей користуватися своїми громадянськими правами та правами 
людини.  

В основі цього процесу лежить принцип, за яким правові системи та 
адміністративні процеси слугуватимуть громадянам набагато краще, якщо останні 
зможуть використовувати свої права задля досягнення справедливості та доступу 
до правосуддя.  

Хоча права людини визнаються майже в усьому світі, сама лише декларація 
про таке визнання не гарантує, що кожен матиме доступ до засобів правового 
захисту в пошуках справедливості.  

Натомість, посилення правової спроможності сприяє тому, щоб вразливі 
верстви населення використовували свої права, правові послуги, системи та 
реформи, часто у поєднанні з іншими засобами задля зменшення бідності, 
посилення впливу на діяльність держави та її послуг.  

Тому,  для  ефективного посилення правової спроможності необхідно 
допомагати вразливим групам і створювати для них можливості, щоб вони 
вчилися користуватися та обговорювати правові та адміністративні системи з 
метою пошуку конкретних справедливих шляхів розв’язання своїх щоденних 
проблем.  

Посилення правової спроможності покликане допомогти людям отримати 
необхідні можливості для самостійного пошуку справедливості, доступу до 
правосуддя. 

Пріоритетними напрямами у питанні посилення правової спроможності 
громад, які знаходяться на території обслуговування Конотопського місцевого 
центру з надання безоплатної правової допомоги (далі – Конотопський МЦ) на 
2017 рік було визначено: 
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1 Створення умов для інформування малозабезпечених верств населення з 
метою їх  впливу на розвиток місцевих політик та посилення захисту їх прав 
шляхом встановлення прозорих процесів у місцевих органах влади та 
місцевого самоврядування 

2 Поширення правових  знань серед усіх категорій населення місцевих 
громад  як інструменту для посилення правової спроможності для 
вразливих категорій 

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

4 Захист прав вразливих категорій шляхом доступних та справедливих 
механізмів вирішення спорів, у тому числі, в судовому порядку 

5 Розробка програми навчання параюристів та залучення активних громадян 
до роботи 

 
У ІІІ кварталі 2017 року бюро правової допомоги в системі правової 

допомоги України відзначили річницю своєї діяльності. 

Функціонування бюро правової допомоги надає можливість громадянам 
використовувати правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань та 
проблемних ситуацій, мати рівний доступ до правосуддя. Окрім цього, бюро 
правової допомоги є точкою активного поширення правової інформації та доступу 
до правових консультацій на рівні територіальних громад та соціально вразливих 
суспільних груп. 

Всі правові послуги у бюро правової допомоги надаються кваліфікованими 
та досвідченими працівниками, вони є безкоштовними для громадян, і отримати 
їх жителі територіальних громад можуть практично за місцем свого проживання, 
що є запорукою створення рівних умов для доступу громадян до правосуддя. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?source=feed_text&story_id=878450268980333
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На фото: «Нам один рік» - з такими словами розпочала свій виступ начальник Буринського 
бюро правової допомоги   Марія БОНДАРЕНКО під час засідання круглого столу за участю 
директора Конотопського МЦ Олександра МУХИ, голови Буринської райдержадміністрації 
Василя БОЙКА, голови Буринської райради Євгенія РЯБОКОНЯ та працівників 
райдержадміністрації, 01.09.2017, м. Буринь 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878072765684750/878071872351506/?type
=3&theater 

 

 
 

На фото: Працівники Роменського бюро правової допомоги. До річниці його утворення зі 
словами вдячності та  привітаннями звернулися до працівників системи БВПД представники 
фізичних осіб, яким фахівцями Роменського бюро правової допомоги Конотопського МЦ на 
безоплатній основі за рахунок держави надавалися правові консультації, складалися заяви, 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878072765684750/878071872351506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878072765684750/878071872351506/?type=3&theater
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скарги та документи процесуального характеру, здійснювалось представництво та участь 
у судових засіданнях, 01.09.2017, м. Ромни 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878498772308816/878498682308825/?type
=3&theater 

 

 
На фото: На базі Недригайлівського бюро правової допомоги пройшла зустріч в рамках 
круглого столу на тему: «Нам 1 рік (звіт)», яку провела головний спеціаліст 
Недригайлівського бюро правової допомоги Інна ВАСИЛЬКІВСЬКА. Участь у круглому столі 
взяли представники Недригайлівської районної державної адміністрації, представники 
Недригайлівської селищної ради та Недригайлівського районного центру зайнятості, 
01.09.2017, смт Недригайлів 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878515132307180/878514902307203/?type
=3&theater 
 

У рамках реалізації загальнонаціонального проекту «Я маю право!» 
працівники Конотопського МЦ інформували громадськість щодо захисту прав 
аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, швидкого та 
ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного 
захоплення їх майна та оперативного надання безоплатної правової допомоги. 

Представники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області, Конотопського МЦ, Роменського бюро 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878498772308816/878498682308825/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878498772308816/878498682308825/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878515132307180/878514902307203/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878515132307180/878514902307203/?type=3&theater
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правової допомоги та Головного територіального управління юстиції у Сумській 
області здійснили виїзди до Бобрицької та Коржівської сільських рад Роменського 
району, до Вільшанської сільської територіальної громади та Коровинської 
сільської ради Недригайлівського району у межах діяльності над реалізацією 
загальнонаціонального проекту «Я маю право!». 

 

 
 

На фото: У Коржівській сільській раді в рамках реалізації  «Я маю право!» працювала група із 

представників центру – інтегратор Валентини ВОЛІК  та начальник бюро Алла ЄРНЬЄЙ, 
11.08.2017, с. Коржі Роменського району 
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На фото: Консультування громадян здійснюють директор  Конотопського МЦ Олександр 
МУХА, заступник начальника Недригайлівського бюро правової допомоги Ірина ВАЛЮХ та 
представники Головного територіального управління юстиції у Сумській області, 14.09.2017, 
с. Коровинці Недригайлівського району 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-
provely-pershi-konsultatsii-v-mezhakh-proektu-ya-maiu-pravo 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.868485133310180/868598519965508/?type
=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ya-maiu-pravo-pro-robotu-mobilnykh-tochok-
dostupu-v-vilshani-ta-korovyntsiakh 

 
 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року у Конотопському МЦ активно проводилися 
правопросвітницькі заходи з інформування населення територіальних громад по 
типовим правовим питанням, з якими звертаються клієнти: захист прав 
споживачів комунальних послуг, організація ОСББ, безоплатне отримання 
земельних ділянок, громадська безпека, всього відбулося 6 таких заходів. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-provely-pershi-konsultatsii-v-mezhakh-proektu-ya-maiu-pravo
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-provely-pershi-konsultatsii-v-mezhakh-proektu-ya-maiu-pravo
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.868485133310180/868598519965508/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.868485133310180/868598519965508/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ya-maiu-pravo-pro-robotu-mobilnykh-tochok-dostupu-v-vilshani-ta-korovyntsiakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ya-maiu-pravo-pro-robotu-mobilnykh-tochok-dostupu-v-vilshani-ta-korovyntsiakh
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На фото: Працівниками Роменського бюро правової допомоги проведено захід, у ході якого 
була надана правова консультація та розповсюджена інформація з питань правил 
добросусідства, а саме надано детальну інформацію та проінформовано фізичних осіб про 
зміст добросусідства, попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку, наслідки 
проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев, обов'язки щодо визначення спільних 
меж, 21.08.2017, м. Ромни 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.873335739491786/873335426158484/?type
=3&theater 

 
Також в звітному періоді 6 заходів проведено в рамках правопросвітницької 

роботи Конотопського МЦ з конкретними групами населення, спрямованих на 
запобігання безробіттю, домашньому насильству, дискримінації, злочинності, 
роз’яснення змісту ключових реформ. 

3- 5 липня 2017 року 3 дні Всеукраїнського семінару-наради з виконання 
Україною заключних зауважень комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок 
(CEDAW). Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Валентина ВОЛІК брала 
активну участь у заході. 

Команда БПД, представники якої приїхали з різних куточків України, готова 
до обговорень та співпраці. Висновок: проблема гендера - це проблема гуманізму 
у всій політиці та повага і захист прав людини, як найвищої цінності у суспільстві. 

. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.873335739491786/873335426158484/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.873335739491786/873335426158484/?type=3&theater
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На фото: Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Валентина ВОЛІК під час участі у заході 
Міністерства соціальної політики України з питань ліквідації дискримінації жінок в Україні. 
День перший дав розуміння, що перед працівниками БПД нові виклики та горизонти роботи, 
04.07.2017, м. Київ 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846870015471692/846869772138383/?type
=3&theater r 

 
23.08.2017 заступником начальника Роменського бюро правової допомоги 

Аллою ЄРНЬЄЙ проведено круглий стіл, присвячений Міжнародному дню пам’яті 
жертв работоргівлі та її ліквідації, який відзначається за рекомендацією 150-ї сесії 
виконавчої ради ЮНЕСКО в день повстання рабів Сан-Домінго і Гаїті в 1791 році, 
яке поклало початок процесу ліквідації системи рабства, на тему: «Громадські 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846870015471692/846869772138383/?type=3&theater%20r
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846870015471692/846869772138383/?type=3&theater%20r
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організації як спосіб та механізми захисту прав та законних інтересів фізичних 
осіб». 

На сьогодні проблема виконання державою правозахисної і правоохоронної 
функцій та низький рівень позитивної оцінки громадянами діяльності суб‘єктів 
правоохоронної системи актуалізує діяльність громадськихх організацій і рухів, 
проведення моніторингів, надання правової допомоги, посилення участі 
громадськості участі в роботі консультативно-дорадчих органів. Діючи на 
принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, 
рівності перед законом, відсутності майнового інтересу, прозорості, відкритості та 
публічності саме громадські організації є дієвим механізмом та способом захисту 
прав та законних інтересів фізичних осіб.В ході проведеного заходу особливу 
увагу було зосереджено на висвітленні питань щодо участі громадських 
організації, діяльність яких спрямована на подолання работоргівлі та її ліквідації, 
яка на сьогодні має свій прояв, порядок звернення до таких громадських 
організацій 

 

 
 
На фото: Під час проведення круглого столу, присвяченого Міжнародному дню пам’яті 
жертв работоргівлі та її ліквідації, 20.04.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.874343476057679/874343379391022/?type
=3&theater 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.874343476057679/874343379391022/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.874343476057679/874343379391022/?type=3&theater
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21.08.2017 на базі Буринського бюро правової допомоги відбулося спільне 
обговорення реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, яку було 
підписано Президентом України 25 серпня 2015 року, з активістами Буринської 
районної ради ветеранів. 

Начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО  
наголосила присутнім, що: «Метою реалізації Стратегії є забезпечення 
пріоритетності прав і свобод людини як визначального чинника під час 
визначення державної політики, прийняття рішень органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування. Результатом виконання Стратегії має стати 
запровадження системного підходу до виконання завдань та забезпечення 
узгодженості дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 
сфері прав і свобод людини, створення в Україні ефективного (доступного, 
зрозумілого, передбачуваного) механізму реалізації та захисту прав і свобод 
людини». 

 

 
 

На фото: У Буринському бюро правової допомоги громадські активісти обговорили 
реалізацію Національної стратегії у сфері прав людини, 21.08.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/873410452817648/?type=3&theater  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-hromadski-aktyvisty-obhovoryly-
realizatsiiu-natsionalnoi-stratehii-u-sferi-prav-liudyny 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/873410452817648/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/873410452817648/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-hromadski-aktyvisty-obhovoryly-realizatsiiu-natsionalnoi-stratehii-u-sferi-prav-liudyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-hromadski-aktyvisty-obhovoryly-realizatsiiu-natsionalnoi-stratehii-u-sferi-prav-liudyny
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У ІІІ кварталі 2017 року працівники Конотопського МЦ та бюро правової 
допомоги брали участь у 3 заходах, що проводяться в колективах лікувальних 
установ, реабілітаційних центрах, так 9 серпня 2017 року на базі Конотопського 
МЦ відбувся правопросвітницький захід у форматі круглого столу-обговорення на 
тему «Захист прав пацієнтів та стандарти якості надання медичних послуг». 

Співорганізатори заходу — Конотопський МЦ та громадська організація 
«Філософія здоров’я» — запросили до обговорення зацікавлених представників 
від громадськості, державних структур, органів місцевого самоврядування, 
депутатів Конотопської міської ради, представників преси, бажаючих мешканців 
міста та району. 

Основною метою круглого столу було обговорення питань захисту прав 
пацієнтів на отримання якісних медичних послуг, бачення реформування 
медичної галузі Конотопщини згідно сучасних стандартів якості та впровадження 
концепції громадського здоров’я. 

Як зазначила інтегратор Конотопського  МЦ Валентина ВОЛІК, із загальної 
кількості звернень громадян за І півріччя 2017 року — 43% звернень стосувались 
саме медичних питань. 

На заході волонтери, громадські діячі та звичайні мешканці розповідали про 
проблеми доступу до лікарських засобів для невиліковно хворих, проблеми 
лікування та проведення обстежень для тяжкохворих в умовах міста, організацію 
паліативної допомоги та про доступність медичних закладів для інвалідів-
візочників. 

Присутні депутати міської ради висловили думку щодо необхідності 
розробки та прийняття комплексної програми розвитку громадського здоров’я на 
Конотопщині, включивши у виконавці зацікавлені сторони. Також депутати 
підтримали ідею створення госпітальної ради на базі Конотопської центральної 
районної лікарні. 

Голова громадської організації «Філософія здоров'я» Оксана КОЗІНА 
зазначила, що представники організації можуть взяти на себе роль посередників 
та стати  майданчиком для консолідації всіх зацікавлених сторін у вирішенні 
питань запровадження концепції громадського здоров'я на Конотопщині та бути 
партнером Конотопського МЦ у вирішенні питань захисту медичних прав 
мешканців міста та району. 
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На фото: Учасники правопросвітницького західу у форматі круглого столу -обговорення на 
тему «Захист прав пацієнтів та стандарти якості надання медичних послуг» у 
Конотопському МЦ, 09.08.2017, м.  Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-obhovoriuvaly-pytannia-zakhystu-
medychnykh-prav-patsiientiv-ta-standarty-iakosti-nadannia-medychnykh-posluh 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.867614560063904/867614210063939/?type
=3&theater 
http://topkonotop.com/u-konotopi-obgovoryuvali-pitannya-zahistu-medichnih-prav-pac.html 

 
Працівники Липоводолинського бюро правової допомоги активно 

працюють над забезпеченням надання правових консультацій молодим батькам, 
вони тісно взаємодіють з пологовим відділенням Липоводолинської ЦРЛ та 
Липоводолинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану, 
роз’яснюють породіллям та їхнім рідним правові аспекти, із якими доводиться 
стикатися при народженні дитини чи на етапі узаконення стосунків її батьків. 
«Наша мета - спростити клопоти молодих батьків у перші дні з немовлям. Замість 
витрачання часу на поїздки до органів реєстрації (сільських рад), батьки 
зберігають нерви, час та прекрасні емоції. Разом з тим, у молодих батьків іноді 
виникає багато питань правового характеру, які потребують кваліфікованого 
роз’яснення юриста», - зазначає начальник Липоводолинського бюро правової 
допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-obhovoriuvaly-pytannia-zakhystu-medychnykh-prav-patsiientiv-ta-standarty-iakosti-nadannia-medychnykh-posluh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-obhovoriuvaly-pytannia-zakhystu-medychnykh-prav-patsiientiv-ta-standarty-iakosti-nadannia-medychnykh-posluh
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.867614560063904/867614210063939/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.867614560063904/867614210063939/?type=3&theater
http://topkonotop.com/u-konotopi-obgovoryuvali-pitannya-zahistu-medichnih-prav-pac.html
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На фото: Під час прийомів громадян на базі мобільного дистанційного пункту  начальником 
Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО. Клієнтам надається 
інформація щодо призначення соціальної допомоги при народженні дитини, порядку 
визначення місця народження дитини, якщо батьки зареєстровані в різних місцях, також 
роз’яснено порядок реєстрації народження дитини відповідно до статті 135 Сімейного 
кодексу України, а саме, при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, запис про 
батька дитини провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові 
батька дитини записуються за її вказівкою, 03.07.2017, 11.08.2017 смт Липова Долина 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-
zustrilysia-z-zhurnalistamy-v-mezhakh-sviatkuvannia-richnytsi-stvorennia-biuro-pravovoi-dopomohy 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/846385178853509/?type=3&theater 

 

Протягом ІІ кварталу 2017 року працівниками  Конотопського МЦ та бюро 
правової допомоги проведено та взято  участь у 22 заходах для учасників АТО та 
ВПО. 

29.07.2017 на базі Конотопського МЦ відбулася прем'єра показу 
документального фільму «Транзитний пункт». У ньому брали участь автор Олексій 
БІДА, працівники центру, ВПО та громадські активісти міста Конотоп. За словами 
автора: «Транзитным пунктом в логистике грузоперевозок называют место 
отправления или назначения груза. Имперская политика, независимо от цвета 
флага и идеологии, обесценивает человеческую жизнь. Целые этносы, в угоду 
чужих интересов, становились подневольным грузом, который перемещали по 
накладной из одного транзитного пункта в другой.  

Одним из таких пунктов стало село Переможное в Луганской области. Оно 
слышало речь поволжских немцев и польских лемков и может рассказать о 
нескольких переселениях.  

Но когда бы они не происходили, в 1905 или 2014 годах, мотив всегда будет 
звучать один - о сломанных судьбах и общечеловеческих ценностях».  

По завершенню перегляду, майже всі присутні висловили свої емоції, 
почуття та задали питання Олексію БІДІ. Такий формат роботи з внутрішньо 
переміщеними особами був апробований вперше та показав, що є дієвим. 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-zustrilysia-z-zhurnalistamy-v-mezhakh-sviatkuvannia-richnytsi-stvorennia-biuro-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-zustrilysia-z-zhurnalistamy-v-mezhakh-sviatkuvannia-richnytsi-stvorennia-biuro-pravovoi-dopomohy
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/846385178853509/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/846385178853509/?type=3&theater
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На фото: Учасники заходу для внутрішньо переміщених осіб - показу документального 
фільму «Транзитний пункт»,  29.07.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kinolektorii-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-
osib-proishov-u-konotopi 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.862374380587922/862373953921298/?type
=3&theater 

 

 
 

На фото: Під час зустрічі начальника Буринського бюро правової допомоги Марії 
БОНДАРЕНКО на території Буринського районного військового комісаріату Сумської області 
з учасниками АТО,  28.07.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiinyi-zakhid-dlia-uchasnykiv-ato-
vidbuvsia-u-buryni 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.862607477231279/86260676723135
0/?type=3&theater 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kinolektorii-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-proishov-u-konotopi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kinolektorii-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-proishov-u-konotopi
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.862374380587922/862373953921298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.862374380587922/862373953921298/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiinyi-zakhid-dlia-uchasnykiv-ato-vidbuvsia-u-buryni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiinyi-zakhid-dlia-uchasnykiv-ato-vidbuvsia-u-buryni
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.862607477231279/862606767231350/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.862607477231279/862606767231350/?type=3&theater
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На фото: Директор Конотопського МЦОлександр МУХА  під час виступу на 
правопросвітницькому заході «Права та пільги учасників АТО» на базі 36 шляхо-
відновлювального загону Держспецтрансслужби, 21.07.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.857692757722751/857692727722754/?type
=3&theater 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.857692757722751/857692727722754/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.857692757722751/857692727722754/?type=3&theater
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Не залишають поза своєю увагою працівники Конотопського МЦ і  дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, люди з інвалідністю  тощо. 

 

 
 

На фото: Головний спеціаліст Роменського бюро правової допомоги Яна ЦЮПКА під час 
участі у засіданні групи взаємопідтримки прийомних батьків та батьків – вихователів  
надала методичну та консультативну допомогу з питань стосовно порядку нарахування та 
отримання субсидії, порядок та основні вимоги збільшення аліментів, порядок та вимоги 
стосовно оформлення спадщини,  28.07.2017, м. Ромни 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.863155577176469/863155483843145/?type
=3&theater 
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На фото: Під час зустрічі працівників Конотопського МЦ  із представниками громадської 
організації «Велес» Маргаритою ДЕРЕВЦОВОЮ та Євгеном ВЕЛИЧКОМ. Відбулося 
обговорення питань доступності людей з інвалідністю до культурних заходів у м. Конотоп. 
Порядок забезпечення та шляхи реалізації соціального захисту й підтримки інвалідів в 
Україні, зокрема, забезпечення їхнього дозвілля, участі в культурному житті унормовуються 
низкою правових актів, міжнародних та національних, 07.08.2017, 
 м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.866679946824032/866679790157381/?type
=3&theater 
 

Працівниками Конотопського МЦ та бюро правової допомоги активно 
проводились правопросвітницькі заходи, в навчальних закладах різної форми 
власності для учнів, студентів, педагогів, батьків у формі лекцій, семінарів, уроків, 
майстер-класів, виховних заходів, виступів на батьківських зборах, педагогічних 
радах, методичних об’єднаннях вчителів та педагогів. Усього протягом звітного 
періоду їх відбулося 14. 

Напередодні початку нового 2017-2018 навчального року 22.08.2017  
начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО 
взяла участь у нараді директорів шкіл Липоводолинського району Сумської 
області, що проходила на базі відділу освіти, молоді та спорту Липоводолинської 
районної державної адміністрації. За рік роботи Липоводолинського бюро його 
працівники провели низку правопросвітницьких заходів в освітніх закладах 
району як для дітей старшого шкільного віку, так і для педагогічних працівників. 
Мова йшла про планування роботи навчальних закладів на новий навчальний рік, 
проведення правопросвітницьких заходів для учнів шкіл. Зокрема, керівник бюро 
правової допомоги  презентувала присутнім практичний порадник серії «Ти і 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.866679946824032/866679790157381/?type=3&theater
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поліція» Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ), і оскільки, протягом першого півріччя 
2017 року двом неповнолітнім жителям району (студенту та учню) успішно 
надавалась вторинна правова допомога з приводу скасування, складених щодо 
них протоколів про адміністративні правопорушення, то учасники зустрічі були 
готові до предметної розмови. Кожному директору школи надано електронний 
варіант практичного порадника, вручено буклети Конотопського МЦ. Відповідно 
до укладеного Регіональним центром з надання БВПД у Сумській області та 
Департаментом освіти і науки Сумської облдержадміністрації 21.08.2017 
Меморандуму про співпрацю, відділом освіти молоді та спорту Липоводолинської 
РДА та Липоводолинським бюро правової допомоги буде розроблено план 
спільних правопросвітницьких заходів для навчальних установ району. 

 

 
 
На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО під час 
виступу на нараді директорів шкіл Липоводолинського району Сумської області, 22.08.2017, 
смт Липова Долина 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.873873196104707/873873072771386/?type
=3&theater 

 
Правопросвітницький захід для вчителів Коровинської ЗОШ І-ІІІ ступеню 

Недригайлівського району відбувся 14.09.2017. Директор Конотопського МЦ 
Олександр МУХА, начальник відділу правової інформації та консультацій  Дмитро 
СОЛЯНИК  та заступник начальника Недригайлівського бюро правової допомоги 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.873873196104707/873873072771386/?type=3&theater
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Ірина ВАЛЮХ завітали до Коровинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Недригайлівського району з метою проведення інформування вчителів 
навчального закладу щодо розширення можливостей з надання безоплатної 
правової допомоги . 

«Бюро правової допомоги – це активне правопросвітництво на рівні кожної 
територіальної громади, забезпечення доступу до вторинної правової допомоги, 
до електронних сервісів Міністерства юстиції України, надання безоплатної 
первинної правової допомоги – правової інформації та консультацій», – наголосив 
Олександр МУХА.  

Педагогам Коровинської школи розповіли про актуальні питання, з якими 
звертаються громадяни до центрів правової допомоги та шляхи їх вирішення, а 
також проінформовано про можливості захисту своїх прав відповідно до чинного 
законодавства, про систему правової допомоги, яка складається з первинної та 
вторинної безоплатної правової допомоги. 

 

 
 
На фото: Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА під час виступу перед вчителями 
Коровинської ЗОШ, 14.09.2017, с. Коровинці, Недригайлівський район 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.885054794986547/885054638319896/?type
=3&theater 
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На фото: На базі Буринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 відбулась лекція для 
учнів 10 -11 класів на тему «Адміністративна та кримінальна відповідальність серед 
неповнолітніх», яку провела начальник Буринського бюро правової допомоги Марія 
БОНДАРЕНКО, 11.09.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.883174768507883/883174615174565/?type
=3&theater 
 

 
 
На фото: Начальник бюро Марія БОНДАРЕНКО спільно з інспектором ювенальної превенції 
Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції Оксаною 
ЯГУПОЮ на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Буринь провели лекцію серед 
учнів 11 класів на тему «Адміністративна та кримінальна відповідальність серед 
неповнолітніх», 01.09.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878465038978856/878464785645548/?type
=3&theater 
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На фото: Начальник Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ разом із 
представником Роменського міськрайонного центру зайнятості населення Анною 
ШУМАКОВОЮ з метою підвищення правової освіченості школярів 9-11 класів здійснили виїзд 
до загальноосвітньої школи с. Біловоди Роменського р-ну Сумської області та провели 
навчальний семінар-тренінг «ТВОЇ ПРАВА - ТВІЙ ЗАХИСТ», 26.09.2017, с. Біловоди Роменського 
району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.891005821058111/891005164391510/?type
=3&theater 
 

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

У ІІІ кварталі 2017 року  проведено 73 таких  заходи. 
Зокрема, у рамках співпраці  з реалізації ефективної державної політики у 

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

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.891005821058111/891005164391510/?type=3&theater
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адже люди мають можливість отримати не тільки роз’яснення з приводу їх прав, 
але й   фахову консультацію. 

 
 

 
 

На фото: Заступник начальника Недригайлівського бюро правової допомоги Ірина ВАЛЮХ під 
час участі у спільному семінарі з Недригайлівським районним центром зайнятості  на тему : 
«Легалізація праці в Україні», 11.09.2017, смт Недригайлів 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.883632215128805/883632085128818/?type
=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-nedryhailovi-obhovoryly-umovy-lehalizatsii-
zainiatosti 

 

 
На фото: Головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Аліна ТЮНДЕР під час 

проведення  семінару, у Буринському  районному центрі зайнятості, 13.09.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.884048561753837/884048498420510/?type
=3&theater 
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У рамках реалізації громадською організацією «СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ» 
профорієнтаційного проекту «Крок у професійне майбутнє», метою якого є 
допомога старшокласникам у формуванні алгоритму правильного вибору 
професійної діяльності та підвищення якості профорієнтаційної роботи в школах 
Сумщини, 21.09.2017 в м.Конотоп проведено семінар для фахівців з питань 
профорієнтаційної роботи.  

Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА взяв участь у цьому заході, 
де ознайомив присутніх із системою безоплатної вторинної правової допомоги 
України та результатами співпраці із центрами зайнятості території 
обслуговування, а саме - Конотопським, Буринським, Роменським, 
Липоводолинським та Недригайлівським центрами зайнятості.  

Він зазначив, що спільна правопросвітня діяльність дає змогу підвищити 
рівень правової обізнаності мешканців області та запобігти порушенню трудових 
прав осіб, які знаходяться на обліку центрів зайнятості.  

 

 
 

 
 
На фото: Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА під час  участі у семінарі  для 
фахівців з питань профорієнтаційної роботи, 21.09.2017,  м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.887901954701831/887902111368482/?type
=3&theater 
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На фото: Працівники Конотопського МЦ  разом з представниками навчальних закладів міста 
та області провели загальноміський профорієнтаційний захід «Ярмарка професій». В рамках 
співпраці із Конотопського міськрайонним центром зайнятості, працівники МЦ здійснили 
консультування з правових питань та інформування присутніх з питань доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги, 22.09.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.888486034643423/888485284643498/?type
=3&theater  

 

 
 
На фото: Начальник Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ на базі Роменського 
міськрайонного центру зайнятості населення проводить круглий стіл «Порядок надання та 
отримання безоплатної правової допомоги», 29.09.2017, м. Ромни 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/892101387615221/?type=3&theater  
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Протягом ІІІ кварталу 2017 року проведено 3 правопросвітницькі заходи, 
спрямовані на роз’яснення змісту ключових реформ, змін у законодавстві у 
сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення. 
 

 
 
На фото:Нначальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО провела 
робочу зустріч з начальником Буринського об'єднання Управління пенсійного фонду України в 
Сумській області Наталією ІЛЬЧЕНКО  та юрисконсультом юридичного сектору Любов'ю 
СКОРИК, 16.08.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/871434223015271/?type=3&theater 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/871434223015271/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/871434223015271/?type=3&theater
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Одним із пріоритетних напрямків у питанні інформування про безоплатну 

правову допомогу в роботі Конотопського МЦ - є особисте спілкування з 
представниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади та 
сільських громад під час виступів на сесіях та засіданнях. 

 

 
 
На фото: У Липоводолинській районній раді відбулася зустріч директора Конотопського МЦ  
Олександра МУХИ з головою районної ради Віктором ЛИТВИНЕНКОМ, заступником голови 
районної ради Олександром КЛЬОПОМ та головою районної державної адміністрації Іваном  
ЯРЕМЕНКОМ. У ході зустрічі обговорювалися питання подальшої співпраці у здійсненні 
важливої справи поширення правової освіти та надання юридичної допомоги населенню 
Липоводолинського району,  13.07.2017, смт Липова Долина 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852782031547157/852781741547186/?type
=3&theater 
http://ldolrada.gov.ua/view_news.php?id=1210 

 
Інформування про безоплатну правову допомогу в роботі Конотопського 

МЦ здійснюється шляхом особистого спілкування фахівців Конотопського МЦ з 
представниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади та 
сільських громад. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852782031547157/852781741547186/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852782031547157/852781741547186/?type=3&theater
http://ldolrada.gov.ua/view_news.php?id=1210
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На фото: Начальник Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ під час участі у 
семінарі-навчанні сільських голів, секретарів сільських рад, керівників структурних підрозділів 
Роменської райдержадміністрації, 11.07.2017, м. Ромни 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/850822448409782/?type=3&theater 

 

 
 
На фото: Головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО 
разом з керівником апарату райдержадміністрації Аллою ГАЙДУКОВОЮ провели засідання 
«круглого столу» щодо планування спільних заходів на ІІІ квартал 2017 року, а саме спільних 
прийомів громадян з головним спеціалістом з питань правового забезпечення Альоною 
МОЩЕНКО, участі представників бюро правової допомоги в апаратних нарадах при голові 
Буринської райдержадміністрації, проведення лекцій серед учнів навчальних закладів району, 
відвідування реабілітаційного центру, виїздів в сільські ради, 03.07.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/846367472188613/?type=3&theater 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/850822448409782/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/850822448409782/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/846367472188613/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/846367472188613/?type=3&theater
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органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями у межах територіальної юрисдикції Конотопського МЦ шляхом 
анкетування, інтерв’ювання та заповнення онлайн форми для опитування на тему: 
«Визначення правових потреб жителів  місцевих громад території обслуговування 
Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги», проведено  аналіз правових питань, з якими звертаються  клієнти, 
партнери, інші  органи публічної адміністрації.   

 

 
 
На фото: Інтегратор Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК та начальник Липоводолинського 
бюро правової Наталія ПИЛИПЕНКО провели робочу зустріч із секретарем Колядинецької 
сільської ради Липоводолинського району Олією ГРИЩЕНКО, 17.08.2017, с. Колядинець 
Липоводолинського району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.871898849635475/871898759635484/?type
=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-koliadynetskii-silskii-radi-stvoreno-
dystantsiinyi-punkt-dostupu-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.871898849635475/871898759635484/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.871898849635475/871898759635484/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-koliadynetskii-silskii-radi-stvoreno-dystantsiinyi-punkt-dostupu-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-koliadynetskii-silskii-radi-stvoreno-dystantsiinyi-punkt-dostupu-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy


Переорієнтація системи БПД 34 
 

У рамках правопросвітницької роботи з розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги громадян працівники центру беруть участь у сесіях місцевих  
рад, зібраннях територіальних громад, колегіях  місцевих адміністрацій протягом  
ІІІ кварталу 2017 року відвідано 3 сесії міських  рад, зібраннях територіальних 
громад 10 засідань сесіях сільських  рад та 6 колегій місцевих адміністрацій. 

 

 
 
На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО 
виступає на апаратній нараді Липоводолинської районної державної адміністрації, де 
ознайомила присутніх з роботою Липоводолинського бюро правової допомоги, основними 
завданнями та функціями установи, порядком надання громадянам безоплатних юридичних 
консультацій, забезпечення доступу до послуг безоплатного адвоката, проаналізувала якісні 
та кількісні показники звернень клієнтів району до бюро,  24.07.2017, смт Липова Долина 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.859424480882912/859424334216260/?type
=3&theater 

 

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

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.859424480882912/859424334216260/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.859424480882912/859424334216260/?type=3&theater
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Постійно ведеться робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, проведено моніторинг мережі суб'єктів 
надання безоплатної первинної правової допомоги, виявлені громадські 
організації, параюристи, волонтери-юристи, органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, спеціалізовані установи, університети, благодійні 
фонди,  що надають правову допомогу громадянам. 

 

 
 

На фото: Під час зустрічі на базі Буринського бюро правової допомоги з приватним 
підприємцем «Діяльність у сфері права» В'ячеславом ДЕРИЗЕМЛЕЮ. Сторони поділились 
досвідом у складанні процесуальних документів та участі у слуханні справ у суді. Також, 
учасники зустрічі обговорили перспективи та напрямки можливої співпраці,  13.09.2017, 
 м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/884086695083357/?type=3&theater 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/884086695083357/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/884086695083357/?type=3&theater
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Постійно проводяться робочі зустрічі та наради із партнерами щодо 
обговорення результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, 
залучення нових стейкхолдерів. 

 
 
На фото: Під час зустрічі заступника начальника Роменського бюро правової допомоги Алли 
ЄРНЬЄЙ та голови Великобубнівської сільської ради Любові КОЛЯДИ,30.08.2017, с. Великі Бубни 
Роменського району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.877552382403455/877552319070128/?type
=3&theater 

 
Налагоджено ефективну роботу з партнерами щодо укладання  нових угод, 

договорів, меморандумів про співпрацю, всього їх протягом звітного періоду 
підписано 2. 
  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.877552382403455/877552319070128/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.877552382403455/877552319070128/?type=3&theater
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Підписано 28.09.2017  Меморандум про співпрацю між Конотопським МЦ 

та Конотопською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №11. Директори 
закладів Олександр МУХА та Тетяна КАШУБА узгодили напрямки роботи з питань 
підвищення рівня правової освіти учнів, батьків, вчителів. Заступник директора 
ЗОШ Марина БІЛОНОЖКО  та інтегратор центру Валентина ВОЛІК узгодили 
параметри проведення правопросвітницьких заходів на ІV квартал 2017 року. 

 

 
 
На фото: Директор Конотопського МЦ під час підписання меморандуму про співпрацю, 
28.09.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/rpp.521544628004234/891660684325958/?type
=3&theater 
 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року  розроблено 1 методичну рекомендаціюдля 
органів місцевого самоврядування щодо організації надання ними безоплатної 
первинної правової допомоги на тему: «Алгоритм  отримання свідоцтва про 
смерть особи, померлої на тимчасово окупованій території» та поширено 4 
екземпляри методичних  рекомендацій на тему: «Взаємодія ОМС та громадських 
організацій з питань реалізації правопросвітницьких проектів», 12 екземплярів 
методичних  рекомендацій на тему: «Алгоритм  отримання свідоцтва про смерть 
особи, померлої на тимчасово окупованій території» та 16 екземплярів 
методичних  рекомендацій на тему: «Попередження домашнього насильства». 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року проведено 1 пілотний тренінг для 
посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань удосконалення 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/rpp.521544628004234/891660684325958/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/rpp.521544628004234/891660684325958/?type=3&theater
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організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги на тему: 
«Імплементація європейських стандартів прав людини в Україні».  

Значну увагу приділено впровадженню принципів та засад правового 
захисту населення, розвитку правової допомоги в районах шляхом прийняття 
Програми розширення доступу до безоплатної правової допомоги для жителів 
районів  на 2017-2020 роки, протягом звітного періоду розроблено Програми 
розширення доступу до безоплатної правової допомоги для жителів 
Недригайлівської об’єднаної територіальної  громади та прийнято Роменською 
районною радою програму надання БПД у регіоні.  

 
Протягом звітного періоду проведено 6 заходів з інформаційно-

роз’яснювальної та навчальної роботи серед параюристів регіону обслуговування 
Конотопського МЦ для подальшого надання ними правових консультацій. 

 

 
 

На фото: Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК провела 
зустріч із ініціативною групою осіб, які планують подати свої кандидатури на проходження 
навчання для параюристів на базі Конотопського МЦ, 15.08.2017 м. Конотоп  
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.870506233108070/870506183108075/?type
=3&theater 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.870506233108070/870506183108075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.870506233108070/870506183108075/?type=3&theater
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На фото: На базі Недригайлівського бюро правової допомоги пройшла робоча зустріч з 
параюристами. Під час зустрічі працівники бюро розповіли про систему безоплатної 
правової допомоги в Україні, щоб параюристи могли донести дану інформацію до населення, 
адже параюристи зазвичай добре інтегровані до місцевої громади й тому можуть надавати 
не індивідуально-орієнтовані, а колективно-орієнтовані послуги. За підсумками зустрічі 
визначено шляхи подальшої співпраці з питань надання безоплатної правової допомоги, 
19.09.2017 смт Недригайлів 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/887827424709284/?type=3&theater 

 
 
Налагоджено співпрацю з представником Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  
прокуратури, судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби. Протягом 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/887827424709284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/887827424709284/?type=3&theater
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 ІІІ кварталу 2017 року відбулося 9 заходів. 
 

 
 
На фото: Начальник Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ під час робочої 
зустрічі із керівником Територіального сервісного центру 5944 регіонального сервісного 
центру МВС в Сумській області Володимиром ГОЛЯКОМ, 17.08.2017, м. Ромни 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.871863456305681/871880422970651/?type
=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-nalahodzheno-spivpratsiu-z-
terytorialnym-servisnym-tsentrom-ministerstva-vnutrishnikh-sprav 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.871863456305681/871880422970651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.871863456305681/871880422970651/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-nalahodzheno-spivpratsiu-z-terytorialnym-servisnym-tsentrom-ministerstva-vnutrishnikh-sprav
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-nalahodzheno-spivpratsiu-z-terytorialnym-servisnym-tsentrom-ministerstva-vnutrishnikh-sprav
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На фото: Головний спеціаліст Роменського бюро правової допомоги Яна ЦЮПКА під час 
робочої зустрічі з заступником керівника Роменської місцевої прокуратури Олександром 
КОВТУНОМ, 17.08.2017, м. Ромни 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/871553926336634/?type=3&theater 

 
  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/871553926336634/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/871553926336634/?type=3&theater
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Начальник Буринського бюро правової допомоги 21.08.2017 Марія 
БОНДАРЕНКО спільно зі старшим інспектором Буринського районного сектору з 
питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Ігорем 
МАКОГОНЕНКОМ провели зустріч з особами, які перебувають на обліку в 
Буринському районному секторі з питань пробації.  

Під час зустрічі були обговорені питання щодо відповідальності за скоєнні 
правопорушення, відбування покарання із застосуванням пробації та обов'язки 
осіб, які звільнились від відбування покарання з випробуванням. 

 
 
На фото: Начальник Буринського бюро правової допомоги Конотопського МЦ Марія 
БОНДАРЕНКО під час спільного заходу з інспектором Буринського районного сектору з питань 
пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиці, 21.08.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.873368179488542/873368126155214/?type
=3&theater 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.873368179488542/873368126155214/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.873368179488542/873368126155214/?type=3&theater
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На фото: Інтегратор Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК у Центрі візуальної культури 
місті Києві взяла участь у дискусії «Психіатричний делірій або будні психоневрологічних 
закладів». Вона розповіла про роботу працівників та адвокатів місцевого центру з питань 
захисту прав осіб, які мають психіатричні діагнози., 05.07.2017, м. Київ 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/humanrights.org.ua/photos/a.1807095542640340.1073742167.3040895
32940956/1807095772640317/?type=3&theater 
 

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

Головний спеціаліст відділу «Липоводолинське бюро правової допомоги» 
Конотопського МЦ Валерія ТЕРНОВА 03.08.2017 взяла участь у круглому столі, на 
базі Липоводолинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 

Захід був присвячений питанню протидії торгівлі людьми та способів 
ідентифікації постраждалих, внаслідок торгівлі людьми, осіб. Серед присутніх на 
круглому столі були представник Управління соціального захисту 

https://www.facebook.com/humanrights.org.ua/photos/a.1807095542640340.1073742167.304089532940956/1807095772640317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/humanrights.org.ua/photos/a.1807095542640340.1073742167.304089532940956/1807095772640317/?type=3&theater
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Липоводолинської РДА, Липоводолинського районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, Липоводолинського районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей Липоводолинської РДА, 
районної організації Товариства Червоного Хреста, Центру надання 
адміністративних послуг. 

Під час заходу обговорено ознаки торгівлі людьми, поради, які можуть бути 
надані громадянам перед виїздом за кордон, шляхи вирішення соціальних 
проблем осіб, постраждалих внаслідок торгівлі людьми, зокрема, надання 
юридичної, психологічної, матеріальної допомоги, допомоги у реалізації права 
щодо одержання інших соціальних виплат, отриманні компенсації за заподіяну 
моральну та матеріальну шкоду (за цивільним позовом у судовому порядку).  

Співпраця бюро із соціальними службами району у контексті протидії 
торгівлі людьми має систематичний характер. 

 
 
На фото: Головний спеціаліст Липоводолинського бюро правової допомоги Конотопського 
МЦ Валерія ТЕРНОВА під час участі у круглому столі, на базі Липоводолинського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 03.08.2017, смт Липова Долина 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-u-kruhlomu-stoli-na-temu-ni-torhivli-
liudmy 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.864634157028611/864633893695304/?type
=3&theater 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-u-kruhlomu-stoli-na-temu-ni-torhivli-liudmy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-u-kruhlomu-stoli-na-temu-ni-torhivli-liudmy
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.864634157028611/864633893695304/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.864634157028611/864633893695304/?type=3&theater
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На фото: З нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми головним 
спеціалістом Роменського бюро правової допомоги ЯНОЮ ЦЮПКОЮ, фахівцем Роменського 
міськрайонного центру зайнятості Анною ШУМАКОВОЮ та тренером міжнародного 
жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» Наталею МАКАРЕНКО на базі 
Роменського міськрайонного центру зайнятості проведено інформаційний семінар на тему: 
«Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці», 
04.08.2017, м. Ромни 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.867148010110559/867147900110570/?type
=3&theater 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.867148010110559/867147900110570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.867148010110559/867147900110570/?type=3&theater
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Протягом ІІІ  кварталу 2017 року працівники Конотопського МЦ брали участь 
у заходах, що проводяться структурними підрозділами місцевих адміністрацій, 
підвідомчими установами органів влади, об’єднаними територіальними 
громадами. 

 
 
На фото: Представники Конотопського МЦ брали участь в міському заході з нагоди Дня 
прапора. Біля центрального флагштоку відбулася церемонія урочистого підняття 
Державного Прапора України та привітання Конотопського міського голови громади з 
нагоди свята, 23.08.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.874276856064341/874276669397693/?type
=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.874276856064341/874276669397693/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.874276856064341/874276669397693/?type=3&theater
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На фото: Працівники Недригайлівського бюро правової допомоги брали участь у заході до 74-ї 
річниці визволення Недригайлівщини, 09.09.2017, смт Недригайлів 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.882194305272596/882194151939278/?type
=3&theater 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.882194305272596/882194151939278/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.882194305272596/882194151939278/?type=3&theater
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З метою інформування широких верств населення про можливості системи 
безоплатної правової допомоги протягом ІІІ кварталу 2017 року проведено 49 
заходів «вуличного інформування», флеш-мобів, заходів для цільових груп, 
«лідерів думок» у громаді. 

 

 
 
На фото: Працівники Конотопського МЦ провели «вуличне інформування» для мешканців сіл 
Вільшана та Коровинці Недригайлівського району. Перехожі мали змогу не лише отримати 
брошури з інформацією про послуги та місцезнаходження Конотопського МЦ та 
Недригайлівського бюро правової допомоги, а й задати питання спеціалісту, 14.09.2017, с. 
Вільшана Недригайлівського району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.885067978318562/885066264985400/?type
=3&theater 
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На фото: Начальник Буринського бюро правової допомоги Конотопського МЦ Марія 
БОНДАРЕНКО під час вуличного інформування населення, 12.09.2017, 25.09.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tradytsiinyi-pravoprosvitnytskyi-fleshmob-
provedeno-u-buryni 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.890144891144204/890144761144217/?type
=3&theater 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tradytsiinyi-pravoprosvitnytskyi-fleshmob-provedeno-u-buryni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tradytsiinyi-pravoprosvitnytskyi-fleshmob-provedeno-u-buryni
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.890144891144204/890144761144217/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.890144891144204/890144761144217/?type=3&theater
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На фото: Головний спеціаліст Недригайлівського бюро правової допомоги Інна 
ВАСИЛЬКІВСЬКА під час вуличного інформування населення, 30.08.2017, смт  Недригайлів 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878171099008250/878169779008382/?type
=3&theater 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878171099008250/878169779008382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878171099008250/878169779008382/?type=3&theater
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Відповідно до укладених Меморандумів про співпрацю проведено 5 
спільних заходів з громадськими організаціями. 

 

 
 
На фото: На базі Конотопського МЦ відбулася зустріч із представниками партнерської 
громадської організації «Конотопський інформаційно-технологічний кластер». Інтегратор 
Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК та представники організації Ігор ЗАБУГА та Дмитро 
ГЛАНЦ обговорили напрямки співпраці з реалізації спільних проектів, м. Конотоп  22.08.2017, 
м. Конотоп  
Більш  детальна інформація за посилання: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/873942956097731/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/873942956097731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/873942956097731/?type=3&theater
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На фото: Під час зустрічі в приміщенні Конотопської міської бібліотеки для дорослих 
директора Конотопського МЦ Олександра МУХА, та інтегратора  Валентини ВОЛІК з 
членами Конотопської міської первинної громадської організації УТОС, 27.09.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.891173464374680/891173324374694/?type
=3&theater 

 
Проведено 5 комунікативних та інформативних заходів щодо утворення та 

діяльності контактного центру в м. Суми у формі презентації та виступів. 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezrobitnym-u-konotopi-rozpovily-pro-systemu-
bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-ukraini 

 
З метою розповсюдження інформації про систему безоплатної вторинної 

правової допомоги Конотопський МЦ тісно співпрацює зі ЗМІ та регулярно 
наповнює сторінку веб-сайту РЦ (31 раз протягом ІІІ кварталу 2017 року) та 
сторінку МЦ у мережі Фейсбук (117 разів  протягом ІІІ кварталу 2017 року).  

Здійснювалось щомісячне наповнення інформаційного дайджесту системи 
безоплатної правової допомоги в Україні (04.07.2017, 04.08.2017, 04.09.2017), 
інформаційна розсилка для ЗМІ задля інформування та розповсюдження 
інформаційно-аналітичних матеріалів щодо функціонування системи безоплатної 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.891173464374680/891173324374694/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.891173464374680/891173324374694/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezrobitnym-u-konotopi-rozpovily-pro-systemu-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-ukraini
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/bezrobitnym-u-konotopi-rozpovily-pro-systemu-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-ukraini
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правової допомоги серед цільових груп населення та суб'єктів права на 
безоплатну вторинну правову допомогу, а також щомісячний моніторинг 
інформаційної присутності центрів у засобах масової інформації на регіональному 
та місцевому рівні. 

Організовано та проведено 19 публікацій у інтернет- ЗМІ, 10 -  друкованих 
ЗМІ, 1 висту на телебаченні, 1 брифінг. 

Проведено 8  інформаційних розсилок для ЗМІ районів обслуговування 
Конотопського МЦ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та прес-
анонсів. 

Протягом звітного періоду здійснено 10  публікацій у друкованих ЗМІ: у 
Буринській районній газеті «Рідний край» 23.08.2017, Буринській районній газеті 
«Рідний край» 06.09.2017,  Липоводолинській районній газеті  «Наш край» 
21.07.2017 № 59-60,  газеті «Недригайлів сьогодні» 08.09.2017 № 36, 
Недригайлівській газеті «Голос Посулля» 12.09.2017 № 74, газеті «Вісті 
Роменщини» 15.07.2017 № 29, обласній рекламно-інформаційній газеті «Факти» 
03.08.2017, обласній рекламно-інформаційній газеті «ФАКТИ» 10.08.2017, 
обласній рекламно-інформаційній газеті «ФАКТИ» 17.08.2017, обласній рекламно-
інформаційній газеті «ФАКТИ» 28.09.2017. 
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На базі Конотопського МЦ 31.08.2017 відбувся брифінг директора центру 
Олександра МУХИ. З представниками засобів масової інформації м. Конотоп 
обговорили питання першого року діяльності бюро правової допомоги, що 
розпочали свою роботу 1 вересня 2016 року у м. Бурині, м. Ромнах, смт Липовій 
Долині та смт Недригайлів. 

 

 
 
На фото: Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА під час брифінгу для представників 
засобів масової інформації міста Конотоп обговорив питання першого року діяльності бюро 
правової допомоги 30.05.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878461698979190/878461332312560/?type
=3&theater 

 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878461698979190/878461332312560/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.878461698979190/878461332312560/?type=3&theater
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Регулярно проводиться моніторинг інформаційної присутності центру у 
засобах масової інформації на регіональному та місцевому рівні. 

 

 
 
На фото: Інтегратор Конотопського МЦ Оксана КОЗІНА  провела робочу зустріч із головним 
редактором газети «Факти» Оленою КАРЕЛІНОЮ. Сторони обговорили порядок співпраці у 
другому півріччі та домовилися про перенаправлення громадян, які звертаються до редакції з 
правових питань, до спеціалістів центру або на єдиний телефонний номер безоплатної 
правової допомоги 0 800 213 103, 28.07.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/861704973988196/?type=3&theater 

 
Одним із пріоритетних напрямків роботи Конотопського МЦ обрано 

збільшення не тільки кількості, але й покращення якості та доступності 
правопросвітницьких заходів, донесення до населення інформації та 
забезпечення можливості отримати правовий захист у найвіддаленіших 
населених пунктах на території обслуговування центру. 

 Складовою частиною таких заходів являються виїзні прийоми для 
громадян, які проживають у сільській місцевості. Зокрема,  у  ІІІ кварталі 2017 року 
Конотопським МЦ проведено 97  виїзних прийомів громадян. Забезпечено 
щотижневу роботу мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 
на базі Недригайлівського районного суду, в закладах Державної служби 
зайнятості всіх районів обслуговування Конотопського МЦ, на базі відділень 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/861704973988196/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/861704973988196/?type=3&theater
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територіальних центрів соціального обслуговування та надання соціальних послуг 
Конотопського району . 

 

 
 
На фото: Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО 
провела виїзний прийом громадян на базі Панасівської сільської ради,  18.08.2017, с.  Панасівка  
Липоводолинського району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872005849624775/872005686291458/?type
=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-panasivskii-silskii-radi-lypovodolynskoho-
raionu-provedeno-vyiznyi-pryiom-hromadian 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872005849624775/872005686291458/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872005849624775/872005686291458/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-panasivskii-silskii-radi-lypovodolynskoho-raionu-provedeno-vyiznyi-pryiom-hromadian
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-panasivskii-silskii-radi-lypovodolynskoho-raionu-provedeno-vyiznyi-pryiom-hromadian
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На фото: Начальник  Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО під час 
спільного з дільничним офіцером поліції Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській 
області лейтенантом поліції Володимиром ВЛАСЕНКОМ, який обслуговує територію м. 
Буринь, виїзного прийому до осіб, які страждають від насильства в сім'ї,  20.09.2017, м. 
Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.887364114755615/887364034755623/?type
=3&theater 

 

Створено дистанційні пункти доступу до правової допомоги у приміщеннях 
Липоводолинського районного суду, Управління праці та соціального захисту 
населення Буринської районної державної адміністрації,  Соснівського відділення 
Територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних 
послуг,  Буринського районного військкомату,  Коржівської сільської ради 
Роменського району, Великобубнівської сільської ради Роменського району,  
Синівської сільської ради Липоводолинського району,  Колядинецької сільської 
ради Липоводолинського району.  

Таким чином, на цей час на території обслуговування, з урахуванням раніше 
створених, успішно функціонують 27 дистанційних та 17 мобільних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги.   

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

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.887364114755615/887364034755623/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.887364114755615/887364034755623/?type=3&theater
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На фото: Начальник відділу правопросвітництва Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК 
провела робочу зустріч із головою Синівської сільської ради Олегом ТИХОНЕНКОМ та 
підписали угоду про створення та діяльність мобільного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги у приміщенні сільської ради,  17.08.2017, с. Синівка Липоводолинського 
району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872009829624377/872009806291046/?type
=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-synivskii-silskii-radi-zapratsiuvav-mobilnyi-
konsultatsiinyi-punkt-dostupu-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872009829624377/872009806291046/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872009829624377/872009806291046/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-synivskii-silskii-radi-zapratsiuvav-mobilnyi-konsultatsiinyi-punkt-dostupu-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-synivskii-silskii-radi-zapratsiuvav-mobilnyi-konsultatsiinyi-punkt-dostupu-do-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
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На фото: Прийом громадян на базі мобільного дистанційного пункту проводить головний 
спеціаліст Липоводолинського бюро правової допомоги Валерія ТЕРНОВА на базі 
новоствореного мобільного дистанційного пункту у Липоводолинському районному суді 
Сумської області,  04.07.2017, смт Липова Долина 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/846941888797838/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/846941888797838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/846941888797838/?type=3&theater
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На фото: Прийом громадян начальником Роменського бюро правової допомоги Аллою 
ЄРНЬЄЙ на базі дистанційного консультативного пункту у Коржівській сільській раді,  
07.09.2017, с. Коржі Роменського району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.881417882016905/881416178683742/?type
=3&theater 

 
Кількість громадян, які звернулись за отриманням консультацій 
 

 Мобільні 
пункти/осіб 

Дистанційні 
пункти/осіб 

Конотопський МЦ 20 58 

Буринське бюро 15 50 

Липоводолинське бюро 17 7 

Недригайлівське бюро 14 17 

Роменське бюро 35 35 

Усього за ІІІ квартал 2017 року 101 167 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.881417882016905/881416178683742/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.881417882016905/881416178683742/?type=3&theater


Переорієнтація системи БПД 61 
 

 
 
На фото: Головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Аліна ТЮНДЕР під час 
прийому громадян у дистанційному пункті, який знаходиться на території управління праці 
та соціального захисту населення Буринської райдержадміністрації,  19.09.2017,  м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.886875491471144/886911751467518/?type
=3&theater 

 
Регулярно щосереди функціонує консультаційний пункт у приміщення 

недригайлівського районного суду, де можуть отримати первинну правову 
допомогу всі категорії громадян з різних правових питань. 

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

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.886875491471144/886911751467518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.886875491471144/886911751467518/?type=3&theater
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На фото: Начальник Недригайлівського бюро правової допомоги Конотопського МЦ Ірина 
ВАЛЮХ під час виїзного прийому громадян в приміщенні Недригайлівського районного суду,  
15.09.2017, смт Недригайлів 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/885100468315313/?type=3&theater 

 
Метою створення мережі дистанційних пунктів є розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 
таких як безробітні, люди з особливими потребами, ветерани війни, внутрішньо 
переміщені особи, учасники АТО та інші особи відповідно до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». 

У зв’язку з тим, що не всі громадяни мають можливість особисто звернутися 
за правовою допомогою до Конотопсього МЦ  або найближчого бюро правової 
допомоги працівниками місцевого центру постійно надається адресна правова 
допомога.  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/885100468315313/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/885100468315313/?type=3&theater
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Люди з інвалідністю, в більшості випадків, обмежені в пересуванні, тому 
працівники Конотопського МЦ практикують надання адресної правової допомоги 
на дому.  

Тамара МІРОШНИК дізналася про можливості отримання безоплатної 
правової допомоги із інформації від сусідів, які зверталися до Липоводолинського 
бюро правової допомоги та отримали якісну допомогу.  

Інтегратор Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК, перебуваючи із робочим 
візитом у Синівській сільській раді, особисто завітала до неї додому для 
з’ясування та вивчення проблемних питань, надання відповідних роз’яснень та 
консультацій. 

 

 
 
На фото: Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Валентина ВОЛІК під час надання адресної 
правової допомоги жительці села Синівка Липоводолинського району, людині з інвалідністю 2 
групи,  21.08.2017, с. Синівка Липоводолинського  району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872086642950029/872086629616697/?type
=3&theater 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/adresna-pravova-dopomoha-liudiam-z-
invalidnistiu-na-lypovodolynshchyni 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872086642950029/872086629616697/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.872086642950029/872086629616697/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/adresna-pravova-dopomoha-liudiam-z-invalidnistiu-na-lypovodolynshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/adresna-pravova-dopomoha-liudiam-z-invalidnistiu-na-lypovodolynshchyni
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На фото: Заступник начальника Недригайлівського бюро правової допомоги Ірина ВАЛЮХ 
здійснила виїзний прийом до жительки с. Коровинці, Недригайлівського району для надання 
адресної правової допомоги одинокій людині похилого віку,  14.09.2017, 
 с. Коровинці Недригайлівського  району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/885101238315236/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/885101238315236/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/885101238315236/?type=3&theater
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На фото: Заступником начальника Роменського бюро правової допомоги Аллою ЄРНЬЄЙ під 
час виїзного прийому на території с. Біловоди Роменського району Сумської області  надано 
адресну правову допомогу особі, позбавленій можливості пересування,  04.07.2017, с. Біловоди 
Роменського району 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846969828795044/846969498795077/?type
=3&theater 

 

У рамках реалізації проекту Міністерства юстиції України у сфері державної 

реєстрації громадських формувань, відповідальні працівники Конотопського МЦ 

протягом кварталу приймали документи громадських організацій для реєстрації, 

як фронт-офіси та надавали консультації представникам громадських організацій. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846969828795044/846969498795077/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846969828795044/846969498795077/?type=3&theater
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На фото: Начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО здійснила  
прийом документів та реєстраційні дії по реєстрації новоутвореної громадської організації 
«Спортивний Клуб «Буринь». Один із засновників організації  Євгеній ЛІШУНОВ отримав 
вичерпну консультацію з питань оформлення установчих документів організації та зробив 
відповідні виправлення,  24.07.2017, м. Буринь 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/859425304216163/?type=3&theater  

 

Протягом звітного періоду надано 16 консультацій з питань реєстрації 
громадських організацій та передано 9 пакетів документів для державної 
реєстрації громадських формувань.   

 

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

9 кількість звернень відповідно до яких прийнято документи для реєстрації 
7 кількість звернень відповідно до яких видано документи щодо реєстрації 

ГО 
2 кількість звернень,  за якими відмовлено відповідно до прийнятих 

документів та направлено для доопрацювання 
 

  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/859425304216163/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/859425304216163/?type=3&theater
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Протягом ІІІ кварталу 2017 року працівниками Конотопського МЦ 
проводилися робочі зустрічі з адвокатами та анкетування адвокатів, які надають 
БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 
питань співпраці. 

У м.Ромни 13.07.2017 відбулася зустріч директора Конотопського МЦ 
Олександра МУХА з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу у цьому місті.  

Опрацьовано проект Примірного контракту з адвокатами, які надаватимуть 
безоплатну вторинну правову допомогу в кримінальних провадженнях.  

У ході консультації обговорювались питання, щодо істотних умов 
Примірного контракту, вносились пропозиції та зауваження щодо бачення роботи 
офісів громадського захисту.  

Створення Офісів громадського захисту є результатом спільного визнання 
Міністерством юстиції України, адвокатськими спільнотами та недержавними 
організаціями необхідності реформування системи надання безоплатної правової 
допомоги заради забезпечення реального доступу до неї тим, хто її потребує і не 
може оплатити власним коштом.  

В умовах усталеного обвинувального ухилу кримінального процесу модель 
Офісу громадського захисту, в рамках якої створюється команда адвокатів, які 
окрім надання допомоги у конкретних справах працюють за спільними 
принципами, просувають єдині стандарти та є видимою інституціоналізованою 
ініціативою в рамках конкретного міста.  

Ця форма роботи дозволить активно просувати підходи до надання 
безоплатної правової допомоги, засновані на нових для України принципах та 
сприяння активізації роботи з створення працюючої системи безоплатної правової 
допомоги.  

Метою діяльності Офісу є надання якісної, своєчасної правової допомоги 
малозабезпеченим особам, що переслідуються у кримінальному порядку та 
апробація нових підходів до організації надання безоплатної правової допомоги у 
кримінальних справах. Адвокати взяли участь в обговоренні моделі роботи офісів 
та надали свої пропозиції. 
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На фото: Під час зустрічі з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу в місті Ромни, 13.07.2017, м. Ромни 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852784071546953/852783918213635/?type
=3&theater 

 

 
На фото: Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА провів робочу зустріч із 

адвокатами, які надають вторинну безоплатну правову допомогу. В ході зустрічі було 
обговорено питання якості надання вторинної правової допомоги, вчасного подання звітів 
про виконання доручень, 07.07.2017, м. Конотоп 
Більш  детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.849004005258293/849003575258336/?type
=3&theater 

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

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852784071546953/852783918213635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852784071546953/852783918213635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.849004005258293/849003575258336/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.849004005258293/849003575258336/?type=3&theater
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти 
та партнерських мереж системи БПД 

 
З метою підвищення якості надання БВПД Конотопським МЦ   упродовж 

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

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

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

3 липня 2017 року інтегратор Валентина ВОЛІК брала участь засіданні 
робочої групи пілотування модельних програм надання безоплатної правової 
допомоги в регіонах. 

 

 
На фото: Директор Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Олена 
ДЕМЧЕНКО та інтегратор Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК під час участі засіданні 
робочої групи пілотування модельних програм надання безоплатної правової допомоги в 
регіонах, 03.07.2017, м. Київ 
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Протягом ІІІ кварталу 2017 року Конотопським МЦ реалізовувалися 
заходи відповідно до плану щодо вивчення потреб у послугах 
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ та формування переліку 
потенційних організацій-партнерів для них (університети, громадські 
організації, благодійні фонди, експерти, лідери громадської думки тощо), 
вивчалась зацікавленість серед потенційних користувачів та партнерів щодо 
початку роботи платформ та переліку можливих послуг. 
                З метою підготовки правових консультацій для суб’єктів права на 
безоплатну правову допомогу та внесення їх до довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid», працівниками 
Конотопського МЦ у ІІІ кварталі 2017 року  висвітлено наступні матеріали 
правового характеру в системі  «WikiLegalAid»: «Право власності на підвальне 
приміщзення мешканців багатоквартирного будинку» 

Протягом звітного періоду проводилося редагування та підтримка в 
актуальному стані 8 юридичних консультацій довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalaid» на теми: «Відшкодування  
моральної шкоди», «Договір позики: порядок укладення, розірвання, 
стягнення заборгованості, забезпечення виконання», «Виконання судового 
доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших 
документів», «Спадкування за законом», «Права онкологічних хворих на 
безоплатну медичну допомогу та лікарські засоби», «Права та обов’язки 
власників тварин», «Виправлення помилок у державному акті на землю», 
«Накладення меж земельних ділянок: шляхи вирішення». 
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[1.3]   Децентралізація системи БПД 
 

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

Протягом ІІІ кварталу 2017 року у встановлені строки у Конотопському 
МЦ проведено розробку та затвердження річних та квартальних планів 
діяльності, подання фінансової та бюджетної звітності разом з пояснювальною 
запискою, підготовка квартальних звітів діяльності. Директор Конотопського 
МЦ Олександр МУХА 20.07.2017 брав участь у  засіданні Керівної ради. 

Представники Конотопського МЦ взяли участь у заходах з нагоди 
перебування Міністра юстиції України Павла ПЕТРЕНКА у Сумській області. 

 

  
 

 
 
На фото: Під час участі працівників Конотопського МЦ у заходах в рамках робочої 
поїздки Сумщиною Міністра юстиції України,  17.07.2017, м. Суми 
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У рамках робочої поїздки до Сумської області, представники 
Координаційного центру з надання правової допомоги – в.о. директора 
Олексій БОНЮК та начальник Управління забезпечення доступу до правової 
допомоги Олена СІНЧУК відвідали Роменське та Недригайлівське бюро 
правової допомоги, що є відділами Конотопського МЦ.  

 
 

 
У робочому візиті також взяло участь керівництво Регіонального центру 

з надання БВПД у Сумській області – директор центру Олена ДЕМЧЕНКО та її 
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заступник Валентина ВОЛБУЄВА, а також голова Роменської районної 
державної адміністрації Валерій БІЛОХА. 

 
 
Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА ознайомив гостей з 

матеріально-технічними умовами функціонування центру та розповів про те, 
як здійснюється робота бюро з моменту відкриття бюро у вересні минулого 
року, та які питання найбільш хвилюють мешканців територіальної громади, 
які звертаються до бюро. 

 

 
 
На фото: Під час візиту керівництва Координаційного центру до відділів Конотопського 
МЦ,  17.07.2017, м. Конотоп, м. Ромни, смт Недоригайлів 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-
zavitav-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-oleksii-boniuk 
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/148-lypen-2017/2062-u-ramkakh-vidriadzhennia-v-o-
dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-vidvidav-biuro-pravovoi-
dopomohy-sumshchyny  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-zavitav-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-oleksii-boniuk
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-zavitav-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-oleksii-boniuk
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/148-lypen-2017/2062-u-ramkakh-vidriadzhennia-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-vidvidav-biuro-pravovoi-dopomohy-sumshchyny
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/148-lypen-2017/2062-u-ramkakh-vidriadzhennia-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-vidvidav-biuro-pravovoi-dopomohy-sumshchyny
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/148-lypen-2017/2062-u-ramkakh-vidriadzhennia-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-vidvidav-biuro-pravovoi-dopomohy-sumshchyny
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У ІІІ кварталі 2017 року працівниками Конотопського МЦ регулярно 
проводився моніторинг якості надання інформаційних матеріалів  щодо 
окремих показників діяльності  центру та його структурних підрозділів. 

Також протягом звітного періоду проведено  2 перевірки з виїздом на 
місце окремих напрямків діяльності структурних підрозділів Конотопського 
МЦ. 

  
 

 
 

На фото: Під час робочого візиту до Недригайлівського бюро правової допомоги 
директора  Конотопського МЦ Олександра МУХИ та начальника відділу правової 
допомоги та консультацій Дмитра СОЛЯНИКА  з метою перевірки окремих напрямків 
діяльності бюро, 13.07.2017, смт Недригайлів 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852774404881253/852774101547950/?
type=3&theater   

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852774404881253/852774101547950/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852774404881253/852774101547950/?type=3&theater
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На фото: Під час робочого візиту до Роменського та Липоводолинського бюро правової 
допомоги з метою надання методично-консультативної допомоги з питань організації 
прийому громадян, взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги та надання безоплатної вторинної правової допомоги в межах компетенції 
головний спеціаліст відділу представництва Конотопського МЦ Олексій ЗЕЛЕНСЬКИЙ та 
начальники бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ та Наталія ПИЛИПЕНКО, 27.09.2017, 
м. Ромни та  смт Липова Долина 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.52154462
8004234/891255947699765/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.891231837702176/891231734368853/?
type=3&theater 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/891255947699765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/891255947699765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.891231837702176/891231734368853/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.891231837702176/891231734368853/?type=3&theater
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У сфері управління людськими ресурсами у Конотопському МЦ 
проведено аналіз та узагальнення анкетування персоналу центрів щодо 
визначення потреб у правових знаннях, результати прийнято до уваги та 
найактуальніші питання розглянуто на внутрішніх навчаннях, яких протягом 
звітного періоду проведено 6. 

 
З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації, 

мотивації психологом Мариною СИВЕЦЬ регулярно проводяться міні-тренінги 
для працівників Конотопського МЦ.  

На друге півріччя 2017 року заплановано проведення 2 тренінги 
спілкування - для працівників МЦ та окремо працівників бюро правової 
допомоги.  

 
У межах подальшої співпраці заплановано заходи із вивчення 

психологічного клімату колективу в різних видах діяльності. Адже позитивний 
психологічний клімат колективу та сумлінне ставлення до роботи формує 
референтне відношення до всієї системи безоплатної правової допомоги. 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року працівники Конотопського МЦ взяли 
участь у  заходах, що проводилися Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. 

 
Участь у спільних заходах представників Регіонального та місцевого 

центру сприяє налагодженню ділових стосунків між працівниками центрів та 
оперативному вирішенню поставлених завдань. 

Основи підготовки та реалізації успішної правопросвітницької діяльності 
для різновікової та різноцільової аудиторії громадян озвучила начальник 
відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК.  

Вона розповіла на семінарі-навчанні для працівників бюро правової 
допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги про комунікативні підходи до різних груп населення, що 
звертаються за правовою допомогою,  роз'яснила сутність методики ведення 
публічного виступу для налагодження контакту з клієнтом.  
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На фото: Інтегратор Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК під час виступу на семінарі-
навчанні, 20.07.2017, м. Суми 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-
pidvyshchuvaly-riven-vlasnoi-kompetentnost 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.857635037728523/857635301061830/?
type=3&theater 

 
 

 
 
На фото: Над виявлення гендерних стереотипів працювали представники центрів з 
надання БВПД та бюро правової допомоги Сумщини під компетентним наглядом 
професійних тренерів - працівників Сумського державного університету в межах 
спільного заходу на тему «Впровадження гендерних підходів в системі безоплатної 
вторинної правової допомоги», що пройшов у формі гендерного спортивного 
орієнтування, 20.07.2017, м. Суми 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-ta-
sumdu-pratsiuvaly-nad-vprovadzhenniam-hendernykh-pidkhodiv 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-pidvyshchuvaly-riven-vlasnoi-kompetentnost
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-pidvyshchuvaly-riven-vlasnoi-kompetentnost
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.857635037728523/857635301061830/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.857635037728523/857635301061830/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-ta-sumdu-pratsiuvaly-nad-vprovadzhenniam-hendernykh-pidkhodiv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-ta-sumdu-pratsiuvaly-nad-vprovadzhenniam-hendernykh-pidkhodiv
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На фото: Під час участі команди Конотопського МЦ у в І літній обласній  спартакіаді 
серед працівників системи безоплатної  вторинної правової допомоги, 30.09.2017, м. 
Суми 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.892612980897395/892612497564110/?
type=3&theater 

 
 
 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.892612980897395/892612497564110/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.892612980897395/892612497564110/?type=3&theater
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[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розбудова КІАС  
та впровадження інформаційних технологій 

81 

 

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

 
Протягом ІІІ кварталу 2017 року велася робота по узагальненню інформації 

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

[2.1]   Результативні показники діяльності місцевого центру 
 

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

 

Зареєстровано 1261 звернень клієнтів 

по яким   
 968 особі   надано правову консультацію 

 0 спрямовано до інших установ та організацій 
Прийнято 293 письмові звернення про надання БВПД 

Надано 0 відмову  у наданні БВПД 

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

 290 прийнято рішення про надання БВПД 
у результаті чого видано 

 190 доручень адвокатам 

 104 наказів працівникам відділу 
представництва/бюро 

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

№ 
з/п 

Найменування відділу 
місцевого центру 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
пере-

направлень    
до інших 

провайдерів 
БПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

417 191 226 0 

2 
Відділ «Буринське                      
бюро правової допомоги» 

197 185 12 0 

3 
Відділ «Липоводолинське                
бюро правової допомоги» 

187 173 14 0 

4 
Відділ «Недригайлівське                          
бюро правової допомоги» 

194 187 7 0 

5 
Відділ «Роменське                          
бюро правової допомоги» 

266 232 34 0 

 Разом за МЦ 1261 968 293 0 
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У ІII кварталі 2017 року  клієнти  Конотопського МЦ зверталися з наступних 
питань  

 

соціального забезпечення 150 12% 

спадкового 168 13% 

сімейного 181 14% 

медичного 147 12% 

трудового 50 4% 

адміністративного 46 4% 

земельного 114 9% 

договірного 83 7% 

житлового 73 6% 

іншого цивільного права 175 14% 

з питань виконання судових рішень 37 3% 

з неправових питань 7 0% 

з інших питань 30 2% 

 

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

 

  

150; 12% 168; 13% 

181; 14% 147; 12% 50; 4% 46; 4% 114; 9% 

83; 7% 

73; 6% 

175; 14% 37; 3% 7; 0% 30; 2% 
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 Діаграма 2             Розподіл клієнтів Конотопського МЦ за статтю                             
у III кварталі 2017 року 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 
 

Чоловіки; 347; 40% Жінки; 526; 60% 

до 18 років; 3; 0% 

від 18 до 35 років; 
223; 26% 

від 35 до 60 років; 
482; 55% 

понад 60 років; 165; 
19% 

Загалом 873 особи 

Загалом 873 особи 
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У IIІ кварталі 2017 року найбільше письмових звернень про надання 
БВПД, було зареєстровано по: 

малозабезпеченим особам  132  

інвалідам 11  

внутрішньо переміщеним особам 2  

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 12  

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 

133  

реабілітованим особам   

Особам, які мають статус свідків / потерпілих у кримінальних провадженнях   

 

Діаграма 4             Розподіл клієнтів Конотопського МЦ, яким було надано 
БВПД, за категорією осіб 

 

 

малозабезпечені; 
132; 45% 

інваліди; 11; 4% ВПО; 2; 1% 
ветерани війни; 12; 

4% 

психіатрична 
допомога;  
133; 46% 
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Крім цього, Конотопським місцевим центром, включно з бюро правової 

допомоги, протягом  IIІ кварталу 2017року  було: 
 

здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 27 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

27 

                                  із них створено:                    у IIІ кварталі 2017 року 8 

                                                                                     у II кварталі 2017 року 6 

                                                                                      у І кварталі 2017 року 4 

                                                                                     у 2015 -2016 роках 9 

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

268 

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

                                                     - до мобільних консультаційних пунктів 101 

                                         - до дистанційних пунктів доступу до БПД 167 

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

10 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 241 

розміщено у ЗМІ   інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 30 

проведено   правопросвітницьких заходів 158 

надано  клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту  96 
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Таблиця 2. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 
(IIІ квартал 2017 року) 

 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу місцевого 

центру 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/ 

осіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС, 
яким надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів БПД, 
з якими 

налагоджено 
співпрацю 

Кількість 
проведен
их право-
просвітни

цьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронни

х сервісів 
МЮ 

1 
Відділ «Буринське                      
бюро правової 
допомоги» 

3/15 3/50 2 27 2 

2 

Відділ 
«Липоводолинське                
бюро правової 
допомоги» 

6/17 4/7 2 24 5 

3 

Відділ 
«Недригайлівське                          
бюро правової 
допомоги» 

4/14 3/17 2 21 11 

4 
Відділ «Роменське                          
бюро правової 
допомоги» 

8/35 8/35 2 41 17 

5 
Конотопський 
місцевий центр 

6/20 9/58 2 45 61 

 Разом за МЦ 27/101 27/167 10 158 96 
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ВИСНОВОК: 
 
 

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

 
Конотопський МЦ демонструє динамічні зміни у кількісних та якісних 

показниках діяльності.  

Так, у ІІI кварталі 2017 року, кількість клієнтів у порівнянні з ІІІ кварталом 
2016 року збільшилася у  1,2  рази (873 проти 714) та у 1,5 рази  зросла кількість 
зареєстрованих звернень клієнтів (1261 проти 814). 

Якщо у ІІІ кварталі 2016 року прийнято 270 письмових звернень  про 
надання БВПД, то у відповідному періоді 2017 року  293. 

Також, у 1,6 рази зросла кількість осіб, які отримали безоплатну вторинну 
правову допомогу (290 проти 174). 

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

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

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

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Сумська обл.    

41615 

тел.  (05447) 6-23-47 

konotop.sumy@legalaid.sm.ua 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 

mailto:konotop.sumy@legalaid.sm.ua

