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ВСТУП 3 
 

Вступ 
Охтирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Охтирський МЦ)  налічує в своєму штаті 16 працівників, із яких 10  
- працює безпосередньо в місцевому центрі та 6 осіб - у трьох бюро правової 
допомоги (  Лебединське - 2,  Великописарівське -2, Тростянецьке -1). 

 
Охтирський МЦ охоплює 4 райони обслуговування: 

 

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

Великописарівський р-н 18,9 тис.осіб 

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

Тростянецький р-н 34,8 тис.осіб 

ВСЬОГО по МЦ 174,4 тис.осіб 

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

Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

Відношення кількості населення по Охтирському МЦ  

у відсотках по Сумській області  
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ДІАГРАМИ 

динаміки зміни кількості звернень громадян за правовою допомогою 
до Шосткинського МЦ у IIІ кварталі 2017 році у порівнянні з 2016 роком 
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Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямками 

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

 

ΙΙΙ квартал 2017року ознаменований першою річницею створення БЮРО 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, основним завданням яких є розширення можливостей 
правового захисту та забезпечення юридичною допомогою людей у 
найвіддаленіших куточках області. А одним із дієвих способів донести до людей 
правову інформацію та захист там де його потребують – проведення виїзних 
прийомів безпосередньо у територіальних громадах та селищних радах. 

За звітний період працівниками Охтирського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (дали – Охтирський МЦ) проведено – 

24 виїзні прийоми громадян, із яких 15 виїздів (62%) здійснено працівниками 

бюро правової допомоги, в результаті чого на прийом звернулося 114 осіб. 

 

 
 
На фото: виїзний прийом мешканців Кириківської об`єднаної територіальної громади 
проводить заступник начальника Великописарівського бюро правової допомоги Євген МОРОЗ, 
10.08.2017  
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1098303046966884 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1098303046966884
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Активну участь у виїзних прийомах громадян бере начальник Лебединського 

бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ. 
 

 
 
На фото: виїзний прийом мешканців с.Гарбузівка Лебединського району проводить  начальник 
Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ (справа), 27.07.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1090120524451803 
 

Найпоширеніші питання, що турбують людей під час виїзних прийомів - це  
оформлення земельних ділянок, спадщини, отримання субсидій, аліментів тощо. 
 

Станом на звітну дату на території, що обслуговується Охтирським МЦ 
зареєстровано 3 об’єднані територіальні громади: 

 

Грунська територіальна громада (Охтирський район) 

Кириківська територіальна громада (Великописарівський район) 

Боромлянська територіальна громада (Тростянецький район) 

 
 
Виїзні прийоми юристів Охтирського МЦ охоплюють віддалені села 

Охтирського району. Як правило, такі виїзди проводить досвідчений юрист 
Охтирського МЦ – заступник директора Микола КРАВЧЕНКО. 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1090120524451803
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На фото: виїзний прийом мешканців смт Мала Павлівка Охтирського району проводить 
заступник директора Охтирського МЦ Микола КРАВЧЕНКО, 07.09.2017  
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1113246508805871 

 
Під час виїзних прийомів керівництвом Охтирського МЦ  акцентовано увагу 

про надання правової допомоги громадянам, які не мають змоги відвідати 
підрозділи системи правової допомоги самостійно. Як правило, це люди похилого 
віку та з певними вадами здоров’я. Таким громадянам надається «адресна 
допомога» з виїздом до їхнього місця проживання. 
 

Усього у ІІІ кварталі 2017 року  зареєстровано 4 факти надання такої 
«адресної допомоги» людям похилого віку. 
 

Два таких виїзди з надання «адресної допомоги» здійснено начальником 
Лебединського бюро правової допомоги Сергієм ІВАНОВИМ. 
 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1113246508805871
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На фото: «адресну допомогу» мешканці с.Бішкінь Лебединського району надає начальник 
Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ, 17.08.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1102743859856136 

 

 
 
На фото: «адресну допомогу» мешканці с.Великий Вистороп Лебединського району надає 
начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ, 07.08.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1096625037134685 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1102743859856136
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1096625037134685
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Юристам Охтирського МЦ для надання «адресної допомоги» довелося 
відвідати Охтирський будинок – інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, 
де правової допомоги потребувала літня жінка з питання складання заповіту. 

     
 
На фото: «адресну допомогу» в будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів 
надає юрист Охтирського МЦ Валерій ГРАБАР, 21.07.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1085997361530786 

 
А заступник начальника Великописаріввського бюро правової допомоги 

Євген Мороз для надання «адресної допомоги» відвідав с.Вільне 
Великописарівського району, де потребувала правової допомоги мати 6-ти дітей.  

 

 
 
На фото: «адресну допомогу» мешканці с.Вільне Великописарівського району надає заступник 
начальника Великописарівського бюро правової допомоги Євген МОРОЗ, 03.08.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1094067474057108 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1085997361530786
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1094067474057108
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Разом з тим, керівництвом Міністерства юстиції України з вересня 2017 р. 
розпочато активний наступ у боротьбі з рейдерськими атаками та спробами 
забрати у людей, що працюють на селі, найдорожчу цінність землероба – землю.  

Так, згідно з ДОРУЧЕННЯМ Міністра юстиції України від 09.08.2017 в 
Сумській області створено оперативний штаб та мобільні точки доступу до 
правової допомоги, що проводять виїзні прийоми та безпосередньо в 
територіальних і сільських громадах забезпечують захист прав власності громадян 
на землю. 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Сумській області розроблено відповідний графік виїздів та спільно з 
представниками Головного територіального управління юстиції у Сумській області 
вже у серпні – вересні цього року  із залученням юристів Охтирського МЦ 
здійснено 3 виїзні прийоми до Грунської та Кириківської об’єднаних 
територіальних громадах, у ході яких надано юридичні консультації 25 
громадянам. 

Представники «мобільних точок доступу» до системи безоплатної вторинної 
правової допомоги 21.08.2017 здійснили виїзд  до Чернеччинської сільської ради, 
що на Охтирщині. 

 

   
 
На фото: інтегратор Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ та начальник відділу забезпечення 
роботи контактного центру Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області 
Олексій РИБАЛКА під час виїзду до с.Чернеччина Охтирського району, 21.08.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-mobilnykh-tochok-dostupu-do-
bvpd-pratsiuvaly-na-okhtyrshchyni 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-mobilnykh-tochok-dostupu-do-bvpd-pratsiuvaly-na-okhtyrshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-mobilnykh-tochok-dostupu-do-bvpd-pratsiuvaly-na-okhtyrshchyni
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У вересні, в рамках виконання вимог Доручення міністра юстиції України 
П.Петренка, згідно з графіком роботи мобільних точок доступу до системи 
безоплатної правової допомоги відвідано Великописарівський район. 
 

     
 
На фото: виконання Доручення Мін’юсту в силі - працівниками Охтирського МЦ 
забезпечується робота мобільної точки доступу мешканців Кириківської територіальної 
громади та с.Ямне Великописарівського району (на лівому фото: заступник директора 
Охтирського МЦ Микола КРАВЧЕНКО та директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР під час 
роботи мобільної точки доступу до правової допомоги), 12.09.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1116288548501667 
 

З метою охоплення ширшого кола громадян правопросвітницькою 
інформацією працівниками Охтирського МЦ систематично проводиться «вуличне 
інформування» мешканців не тільки районних центрів але й віддалених 
населених пунктів. 

Усього за звітний період працівниками Охтирського МЦ (включно бюро 
правової допомоги) проведено  14 «вуличних інформувань». 

Крім того, під час таких інформувань проводиться розповсюдження 
методичних матеріалів та буклетів з роз’ясненнями стосовно отримання 
громадянами безоплатної правової допомоги з різних питань життєдіяльності.      

Особливістю проведення «вуличного інформування» працівниками 
Охтирського МЦ - є приурочення таких заходів до визначної дати чи свята. 

Ось, наприклад, працівники Охтирського МЦ проводять «вуличне 
інформування» в с.Хухра Охтирського району на День Державного Прапора 
України. 
 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1116288548501667
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На фото: «вуличне інформування» мешканців с.Хухра Охтирського району проводять 
директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР, начальник відділу   Тетяна ГОНЧАРОВА, головний 
спеціаліст   Марина ЛАПОНОГ,23.08.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1105351459595376 
 

У Великописарівському бюро правової допомоги «вуличне інформування» 
проводила головний спеціаліст Людмила Мусієнко. 

 

 
 
На фото: «вуличне інформування» мешканців смт Велика Писарівка та району проводить 
юрист Великописарівського бюро правової допомоги Людмила МУСІЄНКО (зліва), 23.08.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1105391626258026 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1105351459595376
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1105391626258026
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А так «вуличне інформування» проводить у Лебединському бюро правової 
допомоги головний спеціаліст  Євгенія ЛОГВІНЕНКО. 
 

 
 
На фото: «вуличне інформування» мешканців м.Лебедин проводить головний спеціаліст 
Лебединського бюро правової допомоги Євгенія ЛОГВІНЕНКО, 26.09.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1123708504426338 

 
 

Всього по Охтирському МЦ функціонує – 19 дистанційних пунктів доступу 

до безоплатної правової допомоги, із них в ΙΙΙ кварталі відкрито – 3:  
 

Гребениківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
(Тростянецький район) 

Штепівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  
(Лебединський район) 

Правдинська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат  
(Великописарівський район) 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1123708504426338
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Важливою особливістю новостворених дистанційних пунктів є те, що вони 
будуть функціонувати в спеціальних закладах для дітей з вадами здоров’я, що, в 
свою чергу, дасть можливість вихованцям та їхнім представникам звертатися за 
правовим захистом безпосередньо до Охтирського МЦ та являється життєво 
важливим чинником для людей з обмеженими можливостями.  
 

 
 

   
 

На фото: відкриття «дистанційного пункту доступу» в Гребениківській спеціальній школі - 
інтернаті Тростянецького району проводять заступник директора Охтирського МЦ Микола 
КРАВЧЕНКО та директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР, 29.08.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1108718375925351 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1108718375925351


Переорієнтація системи БПД 15 
 

Всього за правовою допомогою через «дистанційні пункти доступу» до 

безоплатної правової допомоги у звітному періоді звернулося  93 особи. 
 

 
 
На фото: робоча зустріч з очільником  Гребениківської сільської ради Тростянецького району 
проводять: заступник директора Охтирського МЦ Микола КРАВЧЕНКО, начальник відділу 
моніиторингу діяльності місцевих центрів Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Сумській Області Наталія ПОСТАВСЬКА та директор 
Охтирського МЦ Тамара КОЗИР, 29.08.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1108718375925351 
 

 
Ще в минулому 2016 році між підрозділами системи БВПД у Сумській 

області та центрами зайнятості було укладено МЕМОРАНДУМ про співпрацю, 

метою якого було донести до вразливих верств населення можливість отримання 

безоплатної правової допомоги. У звітному періоді працівниками Охтирського МЦ 

для осіб, що відвідали центри зайнятості, проведено 32 семінари з різної 

тематики. 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1108718375925351
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На фото: юрист Охтирськогог МЦ Марина ЛАПОНОГ (зліва) проводить семінар в 
Охтирському центрі зайнятості, 18.08.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1102791049851417 
 

Тематика основних питань на семінарах в центрах зайнятості: 
 

легальна зайнятість 

отримання аліментів 

оформлення земельних ділянок учасниками ато 

субсидії 

захист прав споживачів 

торгівля людьми 

 
Саме на таку тему, як торгівля людьми, йшла мова на семінарі, що проходив 

за участі працівника Лебединського бюро правової допомоги в Лебединському 
центрі зайнятості 13.10.2017. 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1102791049851417
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На фото: юрист Лебединського бюро правової допомоги Євгенія ЛОГВІНЕНКО проводить 
семінар в Лебединському центрі зайнятості, 13.09.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1116793841784471 

 
Підтримка високого рівня взаємодії  з органами місцевого самоврядування 

та влади – пріоритетне завдання для керівництва Охтирського МЦ. Тісна співпраця 
та порозуміння в даному випадку - це запорука ефективного рівня отримання 
громадянами на місцях належного правового захисту та допомоги.  

 
А тому, не тільки очільник місцевого центру, але й начальники бюро 

правової допомоги повинні бути зацікавлені в налагодженні тісних зв’язків з 
органами місцевого самоврядування в районах.  
 

Участь у сесіях місцевих рад, апаратних нарадах та колегіях  допомагають не 
тільки в спілкуванні, а й у вирішенні та усуненні проблемних питань 
безпосередньо на місцях.  
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1116793841784471
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На фото: заступник начальника Великописарівського бюро правової допомоги Євген МОРОЗ 
під час виступу у Великописарівській райдержадміністрації, 07.09.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1113173598813162 

 
Високий рівень активності та співпраці з органами місцевої влади 

демонструє протягом кварталу і начальник Лебединського бюро правової 
допомоги Сергій ІВАНОВ. 
 

 
 
На фото: начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ під час виступу в 
Лебединській міській раді, 28.08.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1108449572618898  
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1113173598813162
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1108449572618898
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 
спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 
Незмінним партнером у втіленні ідей правопросвітництва серед 

учнівської молоді для Охтирського МЦ третій рік поспіль являється 
Охтирський міський центр позашкільної освіти Малої Академії Наук учнівської 
молоді (ОМЦПО МАН). 
 

Щокварталу юристами Охтирського МЦ спільно з молоддю проводяться 
правопросвітницькі проекти та заходи. Не став винятком і поточний квартал. 
 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ - «РОЗУМІЄМО ПРАВА ДІТЕЙ» 
Проект розроблено та започатковано підписанням угоди про його 

реалізацію спільно з відділом освіти Охтирської міської ради та залученням 
учнів Охтирського МЦПО МАН і вже з 15.09.2017  розпочато його реалізацію. 
 

 
 
На фото: підписання освітньо-виховного проекту (зліва – начальник відділу освіти 
Охтирської міської ради Анатолій ТРОНЬ, справа – директор Охтирського МЦ Тамара 
КОЗИР,11.09.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1115428425254346 
 

Розпочався проект 15.09.2017 презентацією під час конференції, приуроченої 
до Міжнародного дня демократії.  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1115428425254346
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На фото: проведення в Охтирському МЦ правопросвітницької конференції з 
презентацією освітньо-правового проекту «Розуміємо права дітей» за участі 
вихованців МАНу. Верхнє  фото: зліва - юрист Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ, 
справа – керівник правознавчого гуртка МАНу Богдан САЄНКО, 15.09.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1117634548367067 
 

Протягом вересня 2017 року  забезпечено проведення в усіх навчальних 
закладах (10)  м.Охтирка тренінгів  для учнів 9-х класів  «Розуміємо свої 
права». 

 

 
 
На фото: заняття з учнями ЗОШ №-1 м.Охтирка в рамках проекту «Розуміємо права 
дітей» проводить інтегратор Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ, 18.09.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1118991158231406 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1117634548367067
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1118991158231406
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Так, наприклад, 21.09.2017  Марина ЛАПОНОГ продовжила висвітлення 
теми щодо прав дітей для дев’ятикласників у загальноосвітній школі I-III 
ступенів № 3, де під час семінару з елементами тренінгу розкрито тематику: 
«Розуміємо права дітей». Мета проведення - формування важливості знань 
про права людини та дитини; сприяти становленню активної позиції щодо 
взаємозв’язку конституційних прав та обов’язків, уміння здійснювати їх; 
поглибити знання про «етапи розвитку прав людини», «організації, що 
захищають права дітей»; виховати правову поведінку та вміння надавати 
юридичну оцінку різноманітним ситуаціям, вчинкам людей у правовому полі. 
22.09.2017 вересня проведено аналогічний семінар і для школярів 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8.  

Із метою проведення аналізу засвоєного матеріалу у кожному 
навчальному закладі проведено тестування. Також до відома учнів доведена 
інформація щодо проведення «історико-правового квесту», на який від кожної 
школи буде обрано по команді, які виборюватимуть перемогу. 

 

 
 
На фото: заняття з учнями ЗОШ №-3 м.Охтирка в рамках проекту «Розуміємо права 
дітей» проводить інтегратор Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ, 21.09.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/?fref=ts 

 
Завершується проект  проведенням 04.10.2017 історико-правового 

квесту «Вчора, сьогодні, завтра – розуміємо права дитини». 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/?fref=ts
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Розширюючи коло спілкування з молоддю працівники Охтирського МЦ 
вміло використовують різні форми роботи з молоддю. 
 

У липні 2017 року заступник начальника Великописарівського бюро 
правової допомоги Євген МОРОЗ відвідав наметовий табір військово-
патріотичного спрямування «Сузір’я на Ворсклі». Візит заздалегідь 
заплановано, тому серед присутніх були: представники 13 Державної 
пожежно-рятувальної частини управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Сумській області, вихователі, волонтери та 78 дітей, 
які перебувають у таборі.  Для такого зібрання Євген МОРОЗ розповів про 
систему безоплатної правової допомоги та зміни в чинному законодавстві, що 
стосуються захисту прав дітей. 
 

 
 
На фото: правопросвітницький виступ заступника начальника Великопичсарівського 
бюро правової допомоги Євгена МОРОЗА перед молюддю 12.07.2017  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1080346085429247 

 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1080346085429247
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[1.3]   Децентралізація системи БПД 
 

У поточному кварталі працівниками Охтирського МЦ розпочато втілення 

в життя практики обміну досвідом між сторонами судового процесу. 

Так, наприклад, 22.08.2017 відбулася робоча зустріч між начальником 

Лебединського бюро правової допомоги Сергієм ІВАНОВИМ та головою 

Лебединського районного суду Сумської області Олександром ЧХАЙЛОМ. 

У ході зустрічі обговорено питання актуальних змін в чинному 

законодавстві, різних практик та правових визначень, інших тонкощів 

судового процесу.  

 
 
На фото: зліва - начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ, в 
центрі – голова Лебединського районного суду Олександр ЧХАЙЛО при обговоренні 
питань та обміну досвідом, 22.08.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1104929696304219 
 

І як доведено практикою та заступником начальника 
Великописарівського бюро правової допомоги Євгеном МОРОЗОМ – за 
кожною виграною справою стоїть чиясь доля пересічного громадянина – за 
кожним громадянином, що звернувся за правовим захистом до нас -  кропітка 
праця, а в підсумку законний результат та людське – спасибі! 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1104929696304219
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Заступник начальника Великописарівського бюро правової допомоги 
Євген Мороз представив інтереси внутрішньо переміщеної особи у 
Великописарівському районному суді Сумської області, щодо оскарження дій 
суб’єкта владних повноважень (невиплати пенсії за віком внутрішньо 
переміщеній особі). За результатами розгляду дії ПФУ визнано 
протиправними. 
 

 
 
На фото: виступ на судовому засіданні заступника начальника Великописарівського 
бюро правової допомоги Євген МОРОЗ, 08.09.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1113800858750436  
 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1113800858750436
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[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 

 
Черговим позитивним результатом роботи системи БВПД є робота 

адвоката Лідії ЄФІМЕНКО,  яка зовсім недавно розпочала роботу адвоката, 
але тільки за останній місяць довела дві справи своїх клієнтів до позитивного 
результату. 

 

 
 
На фото:  адвокат Лідія ЄФІМЕНКО 
 

Перша справа 
 

До Охтирського МЦ звернувся мешканець смт Чупахівка Охтирського 
району Сумської області громадянин «Р», який є учасником бойових дій. 

Клієнта  турбувало питання щодо визначення додаткового строку для 
подання заяви на прийняття спадщини.  

Громадянину роз’яснено, що дане питання визначення додаткового 
строку для подання заяви на прийняття спадщини можливо вирішити в 
судовому порядку. 
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З’ясувавши питання по суті, керівництвом Охтирського МЦ прийнято 
рішення про призначення громадянину «Р» для надання правової допомоги 
адвоката Єфіменко Лідію Іванівну (доручення № 000033 від 13.02.2017). 

Досконально вивчивши надані документи, адвокатом складено позовну 
заяву та представлено інтереси клієнта в Охтирському міськрайонному суді 
Сумської області. 

У результаті Охтирський міськрайонний суд Сумської області рішенням  
від 17 березня 2017 року( справа № 583/428/17 2/583/393/17), дослідивши 
докази по справі в їх сукупності, керуючись ст.ст. 1221, 1222, 1223, 1272, п. 5 
Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України; 
 ст.ст. 10, 60, 212-215 Цивільного процесуального кодексу вирішив: позовні 
вимоги громадянина «Р» задовольнити, визначити додатковий строк для 
подання заяви про прийняття спадщини. 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/advokat-dopomih-u-vyznachenni-
dodatkovoho-stroku-dlia-podannia-zaiavy-na-pryiniattia-spadshchyny  

 
Друга справа 

Клієнта турбувало питання щодо визнання права власності на 
самочинно збудований житловий будинок з господарською будівлею.  
Заслухавши пояснення клієнта та, вивчивши питання по суті, керівництвом 
Охтирського МЦ прийнято рішення про призначення громадянину «С» для 
надання правової допомоги адвоката Лідію Єфіменко (доручення № 000106 
від 29.05.2017). 

Клієнту роз’яснено, що питання про визнання права власності на 
самочинно збудований житловий будинок з господарською будівлею 
можливо вирішити в судовому порядку.  
Досконально вивчивши надані документи, адвокатом складено позовну заяву 
та представлено інтереси клієнта в Охтирському міськрайонному суді 
Сумської області. 

У результаті Охтирський міськрайонний суд Сумської області рішенням 
від 26 липня 2017 року справа № 583/1272/17, провадження 2/583/681/17 
дослідивши докази по справі в їх сукупності та, керуючись ст.ст. 375, 376 
Цивільного кодексу України; ст.ст. 10, 11, 60, 212-215 Цивільного 
процесуального кодексу, вирішив: позовні вимоги громадянина «С» 
задовольнити, визнати право власності на самочинно збудоване нерухоме 
майно. 
Більш детальна інформація за посиланням:  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1124310661032789 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/advokat-dopomih-u-vyznachenni-dodatkovoho-stroku-dlia-podannia-zaiavy-na-pryiniattia-spadshchyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/advokat-dopomih-u-vyznachenni-dodatkovoho-stroku-dlia-podannia-zaiavy-na-pryiniattia-spadshchyny
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1124310661032789
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[1.5]   Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання БПД (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 
Сучасне життя поза Інтернет простору в наш час неможливе, а 

спілкування та робота без нього – ознака некомпетентності та відсталого 
мислення. 

Тісна співпраця з органами місцевого самоврядування та влади 
дозволяє не тільки розширити медійний простір системи БВПД завдяки 
використанню їхніх джерел інформації, але й збільшити кількість громадян,  
що отримають змогу додатково взнати про умови та порядок надання 
безоплатного правового захисту в бюро та центрах правової допомоги. 

Інформацію про проведення прес-конференції в Тростянецькому бюро 
правової допомоги на тему «Річниця роботи Бюро. Проблемні аспекти 
надання БВПД» в вересні цього року  розміщено на сайті Тростянецької РДА.  
 

 
 
На фото: виступ на прес-конференції проводить заступник начальника Тростянецького 
бюро правової допомоги Вячеслав ТЮТЮННИК, 04.09.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://trs.sm.gov.ua/index.php/uk/2-uncategorised/6732-pres-konferentsiya-z-nagodi-richnitsi-
stvorennya-trostyanetskogo-byuro-pravovoji-dopomogi 

 

http://trs.sm.gov.ua/index.php/uk/2-uncategorised/6732-pres-konferentsiya-z-nagodi-richnitsi-stvorennya-trostyanetskogo-byuro-pravovoji-dopomogi
http://trs.sm.gov.ua/index.php/uk/2-uncategorised/6732-pres-konferentsiya-z-nagodi-richnitsi-stvorennya-trostyanetskogo-byuro-pravovoji-dopomogi
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А на сайті Великописарівської райдержадміністрації  розміщено 
промовисте оголошення про проведення спільного прийому громадян в 
рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

  
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4374-robota-mobilnikh-tochok-dostupu-do-sistemi-
bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi 

 
 
 

«ПРАВОВА ДОПОМОГА СТАЄ БІЛЬШ ДОСТУПНОЮ!» - під таким 
заголовком на сайті Лебединської райдержадміністрації  розміщено 
інформацію про візит Міністра юстиції України Павла ПЕТРЕНКА на Сумщину в 
ході якого обговорювалися питання роботи Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. 
 

http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4374-robota-mobilnikh-tochok-dostupu-do-sistemi-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi
http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4374-robota-mobilnikh-tochok-dostupu-do-sistemi-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi
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«Ми організовуємо роботу так, щоб забезпечити безоплатною правовою 
допомогою всіх, хто її потребує, – сказав, відкриваючи 17 липня цього року 
контактний центр системи безоплатної правової допомоги у Сумах Міністр 
юстиції України Павло Петренко. – Кожна людина може звернутися до 
контактного центру за консультацією.  

Є номер системи безоплатної вторинної правової допомоги, його, до 
речі, потрібно знати всім – 0 800 213 103 – телефонуйте, дізнавайтесь, як 
можна відстояти порушені права». 
 

 
 
На фото: Міністр юстиції України Павло ПЕТРЕНКО під час відкриття контактного 
центру системи безоплатної правової допомоги в м.Суми, 17.07.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/5094-pravova-dopomoga-stae-bilsh-dostupnoyu 
 

Всього в Україні працюють 551 точка доступу до безоплатної правової 
допомоги: 23 регіональних центри; 96 місцевих центрів і 432 бюро правової 
допомоги.  

На Сумщині діє 4 місцевих центри та 14 бюро правової допомоги. 
На сайті Охтирської міської ради розміщено матеріали про початок 

реалізації юристами Охтирського МЦ освітньо-виховного проекту 

http://lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/5094-pravova-dopomoga-stae-bilsh-dostupnoyu
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«РОЗУМІЄМО ПРАВА ДІТЕЙ», за участі Охтирського міського центру 
позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді. 
 

 
 
На фото: інтегратор Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ та учні Охтирського міського 
центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді  під час відвідування 
Охтирського Центру, 19.09.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://www.omvk.sm.ua/content/view/14448/1/ 
 

І хоча з розвитком Інтернету та новітніх технологій використання 
друкованих засобів масової інформації суттєво зменшило своє використання у 
життєдіяльності наших громадян, але певний прошарок населення продовжує 
читати та вивчати друковані шпальта черпаючи звідти потрібну інформацію. 

Це, як правило, люди похилого віку, які вже не можуть опанувати нові 
технології та мешканці віддалених районів, яких ще не зачепила хвиля 
суцільної модернізації.   

Такі люди теж потребують правового захисту, а тому МИ зобов’язані 
надати їм вичерпну інформацію про їхні права та можливості їх захистити.  

http://www.omvk.sm.ua/content/view/14448/1/
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Для цього Охтирський МЦ періодично розміщує і в друкованих виданнях 
інформацію правового характеру для зацікавлених осіб. 

Так, наприклад, друковане видання «ЖИТТЯ ЛЕБЕДИНЩИНИ»  в серпні 
розмістило на свої сторінках статтю про надану правову допомогу 
працівниками Лебединського бюро правової допомоги мешканці Лебедина, 
яка звернулася до них як до останньої інстанції:  

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1104929696304219 

 
Також не потрібно забувати і про радіомовлення. Значна кількість 

населення продовжує користуватися і такими засобами комунікації.  
А тому інтегратор Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ постійно відвідує 

редакцію Охтирського місцевого радіо, де в прямому ефірі спілкується з 
мешканцями Охтирського району з правових питань.  
 

 
 
На фото: інтегратор Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ (справа) під час прямого ефіру 
на Охтирському радіо, 28.08.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1107995265997662 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1104929696304219
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1107995265997662
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Виготовлення методичних буклетів хоча і не вимагає значних затрат, але 

потребує часу, зусиль, знань по кожному питанню та добросовісного 
ставлення до їх виготовлення, так як громадяни, які будуть користуватися 
такими посібниками мають довіряти викладеній інформації та компетенції 
юриста, який працює в системі БВПД.  

 
Так, у липні 2017 року працівниками Охтирського Центру виготовлено та 

розповсюджено в кількості 80 примірників буклетів наступного змісту: 
 

 
 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1083096138487575 

 
В серпні розповсюджено 120 примірників такого змісту: 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1083096138487575


Розбудова КІАС  
та впровадження інформаційних технологій 

33 

 

 

 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1098158490314673 

 
У вересні 2017 року виготовлено та розповсюджено 160 примірників 

методично-консультативних матеріалів 
 

 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1116916205105568 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1098158490314673
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1116916205105568
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«WikiLegalAid» 
 

Робота платформи «WikiLegalAid» спрямована перед усім на отримання 
юридичної інформації для працівників системи БВПД та являється закритою – 
тобто користуватися нею мають змогу лише юристи центрів БВПД.  

І хоча в майбутньому доступ до напрацювань наших юристів та обмін 
своїми напевне зможуть отримати всі бажаючі, на даний час така платформа 
дозволяє юристам БВПД отримувати якісну інформацію правового характеру 
та ділитися власним досвідом з колегами. 

З метою підготовки правових консультацій для суб’єктів права на 
безоплатну правову допомогу та внесення їх до довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid», працівниками Охтирського 
МЦ у ІIΙ кварталі 2017 року  висвітлено 2 матеріали правового характеру в 
системі  «WikiLegalAid» в наступних напрямках чинного законодавства: 

 

 
 
 
 

- відмова від 
захисника або 

його заміна 

- порядок 
звільнення особи 

з-під варти 

КРИМІНАЛЬНО -
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

ПРАВО 
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності місцевого центру 
 

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

 

зареєстровано 1222 звернень клієнтів 

по яким 
 1100 особам було надано правову консультацію 

прийнято 122 письмових звернень про надання БВПД 
у результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 

 1 належність не підтверджено 

 121 прийнято рішення про надання БВПД 
у результаті чого видано 

 63 доручень адвокатам 
 65 наказів працівникам відділу представництва 

 

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

правлень   до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

440 374 66 0 

2 
Відділ «Великописарівське 
бюро парвової допомоги» 

184 177 7 0 

3 
Відділ  
«Лебединське бюро правової 
допомоги» 

319 297 22 0 

4 
Відділ  
«Тростянецьке бюро парвової 
допомоги» 

279 252 27 0 

 Разом за МЦ 1222 1100 122 0 
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У IIІ кварталі 2017 року клієнти Охтирського МЦ зверталися частіше з 
наступних питань: 
 

соціального забезпечення 261 21% 

спадкового 140 11,5% 

сімейного 151 12,5% 

медичного 27 2,0% 

трудового 65 5,0% 

адміністративного 104 9,0% 

земельного 119 10,0% 

договірного 40 3,0% 

житлового 52 4,0% 

Інше цивільне 195 16,0% 

виконання судових рішень 17 2,0% 

не правове питання 0 0% 

інші питання 51 4,0% 

 

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

 

  

соціальне 
забезпечення;  

261; 21% 

спадкове;  
140; 12% 

сімейне;  
151; 12% 

медичне; 27; 2% трудового; 65; 5% 

адміністративне; 
104; 9% земельне; 119; 10% 

договірне;  
40; 3% 

житлове; 52; 4% 

інше цивільне  
право; 195; 16% 

питання виконання 
судових рішень; 

 17; 2% 

неправові питання;  
0; 0% 

інші питання; 51; 4% 
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 Діаграма 2             Розподіл клієнтів Охтирського МЦ  за статтю                                 
у III кварталі 2017 року 

 

 

 

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

 

  

Чоловіки: 376 - 40% 

Жінки: 563 - 60% 

до 18 років;  
3; 1% 

від 18 до 35 років; 
175; 20% 

від 35 до 60 років; 
427; 49% 

понад 60 років; 261; 
30% 

Загалом 866 осіб 

Загалом 939 осіб 
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У IIІ кварталі 2017 року найбільше письмових звернень про надання 
БВПД, було зареєстровано по: 

 

малозабезпеченим особам  73 60,3% 

інвалідам 7 5,7% 

внутрішньо переміщеним особам 12 9,9% 

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

дітям-сиротам 1 0,9% 

дітям, позбавленим батьківського піклування     

дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах 1 0,9% 

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 4 3,3% 

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною   

особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань   

Особи, які звернулися для отримання статусу ветерана війни 1 0,9% 
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 

23 19,0% 

реабілітованим особам   

Особам, які мають статус свідків / потерпілих у кримінальних провадженнях   

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

 

малозабезпечені;  
73; 60% 

інваліди; 7; 5% 

внутрішньо 
переміщені особи; 

12; 10% діти-сироти; 1; 1% 

діти у складних 
життєвих 

обставинах; 1; 1% 

ветерани війни;  
4; 3% 

отримання статусу 
ветерана війни;  

1; 1% 

примусова 
психіатрична 

допомога;  
23; 19% 
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Крім цього, Охтирським МЦ, включно з бюро правової допомоги, 

протягом  ІII кварталу 2017 року  було: 
 

здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 24 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

19 

                                  із них створено:                                              у 2016 році 12 

                                                                                                              у 2017 році      7 

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

207 

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

                                                     - до мобільних консультаційних пунктів 114 

                                         - до дистанційних пунктів доступу до БПД 93 

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

3 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 148 

розміщено у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 
(друковані ЗМІ, сторінка фейсбук, радіо) 

15 

ВСЬОГО проведено правопросвітницьких заходів 91 

надано  клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту 38 
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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 
«Великописарівське 
бюро правової 
допомоги» 

6/19 3/11 0 18 11 

2 

Відділ  
«Лебединське  
бюро правової 
допомоги» 

5/30 4/22 1 21 8 

3 

Відділ  
«Тростянецьке  
бюро правової 
допомоги» 

4/21 3/15 0 14 1 

 
Разом за МЦ 24/114 19/93 3 91 38 
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ВИСНОВОК: 
 
 
 
 
 

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

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

якісних показниках діяльності.  
Так, у ΙІI кварталі 2017 року, кількість клієнтів у порівнянні з ІΙІ кварталом 

2016 року збільшилася майже у 2 рази (866 проти 469) та відповідно майже  у 2 
рази  зросла кількість зареєстрованих звернень від громадян (1222 проти 618). 

Якщо у ΙІІ кварталі 2016 року прийнято 60 письмових звернень  про 
надання БВПД, то у відповідному періоді 2017 року – 122 (на 62 звернення 
більше). 

Також на 66 осіб, зросла і кількість громадян, які отримали безоплатну 
вторинну правову допомогу (121 проти 55). 

 
Структурні підрозділи місцевого центру  –  бюро правової допомоги – 

забезпечують доступ до правової допомоги у всіх районах його юрисдикції.  
Охтирський МЦ забезпечує потреби населення Сумської області у наданні 

всіх видів правової допомоги та  рівний доступ до правового захисту усіх 
категорій громадян.  

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    42700, Україна  

 

Т.   (0546)-4-22-2347 

Ф.   (0546)-4-22-2347 

E: okhtyrka.sumy@legalaid.sm.ua 

 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 


