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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 

 
1.1 Участь у правопросвітницьких заходах для громад та спільнот, зокрема 
щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, 
що проводяться Урядом України 
 

У 4 кварталі 2017 року Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Сумській області (далі – Регіональний центр) було 
реалізовано ряд заходів для учасників АТО.  

Так, 27.10.2017  у Центрі обслуговування учасників бойових дій, учасників 
терористичної операції та членів їх сімей Сумської міської ради проведено 
інформаційний день на тему: «Права і пільги учасників АТО і членів їх сімей». Під 
час інформаційного дня присутні акцентували увагу на питаннях надання 
матеріальної, соціально-психологічної, медичної, правової та іншої допомоги 
учасникам АТО та членам їх сімей, передбаченої законодавством та рішеннями 
органів державної влади чи місцевого самоврядування. 
 

 
На фото:  Олексій РИБАЛКА, начальник відділу забезпечення роботи контактного центру 
проводить інформаційну зустріч з учасниками АТО, 27.10.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiinyi-den-dlia-uchasnykiv-ato-ta-
chleniv-ikh-simei  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiinyi-den-dlia-uchasnykiv-ato-ta-chleniv-ikh-simei
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informatsiinyi-den-dlia-uchasnykiv-ato-ta-chleniv-ikh-simei
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 Широкий спектр різних тематичних заходів проведено у колективах установ, 
організацій. Так, 03.10.2017 у Сумському центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Сумської 
обласної державної адміністрації директор Регіонального центру Олена 
ДЕМЧЕНКО провела зустріч на тему: «Роль системи безоплатної вторинної 
правової допомоги в посиленні правової спроможності територіальних громад» в 
межах професійної програми (І етап) для посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

Учасники зустрічі отримали ґрунтовну інформацію щодо функціонування 
системи безоплатної правової допомоги як загалом в Україні, так і в межах 
Сумщини. 

Програма організована та реалізована Державним закладом 
післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій». 

 

На фото:  перед державними службовцями Сумщини виступає з лекцією Олена ДЕМЧЕНКО, 
директор Регіонального центру, 03.10.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/posadovi-osoby-mistsevoho-samovriaduvannia-
proslukhaly-informatsiiu-pro-systemu-bvpd  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/posadovi-osoby-mistsevoho-samovriaduvannia-proslukhaly-informatsiiu-pro-systemu-bvpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/posadovi-osoby-mistsevoho-samovriaduvannia-proslukhaly-informatsiiu-pro-systemu-bvpd
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Не забули фахівці Регіонального центру й освітянський простір Сумщини. У 
Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 24 головний спеціаліст відділу 
забезпечення роботи контактного центру Марина ШАПОВАЛ 08.10.2017 провела 
тематичну зустріч з учнями 9-10 класів. Юрист надала школярам інформацію 
щодо специфіки діяльності Регіонального центру, вказала перелік послуг, що 
надаються його спеціалістами,а також контактні дані центрів та бюро правової 
допомоги, до яких можна звернутися в разі потреби. 

 

 

На фото: тематичну зустріч зі старшокласниками Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 проводить 
Марина ШАПОВАЛ, головний спеціаліст Регіонального центру, 08.10.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pratsiuiemo-zi-shkoliaramy-v-mezhakh-tyzhnia-
prava  
 

Плідною є співпраця із Сумським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти, де для слухачів виступає з інформаційною презентацією про 
систему безоплатної правової допомоги Наталія ПОСТАВСЬКА, начальник відділу 
моніторингу діяльності місцевих центрів. У звітному кварталі проведено 7 таких 
зустрічей. 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pratsiuiemo-zi-shkoliaramy-v-mezhakh-tyzhnia-prava
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pratsiuiemo-zi-shkoliaramy-v-mezhakh-tyzhnia-prava
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На фото: педагогів Сумщини про систему безоплатної правової допомоги інформує Наталія 
ПОСТАВСЬКА, начальник відділу моніторингу діяльності місцевих центрів, 23.10.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohy-sumshchyny-pidvyshchuvaly-riven-
pravovykh-znan  

У Сумському національному аграрному університеті 04.10.2017 відбулося 
засідання круглого столу «Створення позитивного іміджу суду: формування 
спільного бачення» в межах реалізації грантового проекту «Змінюємо суд разом – 
формуємо правову систему майбутнього» за підтримки Програми Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя». Участь у заході взяла 
заступник директора Регіонального центру  Валентина ВОЛОБУЄВА. Метою заходу 
є налагодження діалогу між представниками судової влади і громадськістю, обмін 
досвідом, надання різносторонньої оцінки стану судової реформи, аналіз 
пропозицій та ідей для її подальшого впровадження, обмін матеріалами для 
спільної (партнерської) аналітичної та експертної роботи. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohy-sumshchyny-pidvyshchuvaly-riven-pravovykh-znan
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohy-sumshchyny-pidvyshchuvaly-riven-pravovykh-znan
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На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру, взяла участь 
у засіданні круглого столу «Створення позитивного іміджу суду: формування спільного 
бачення», 04.10.2017, м.Суми  
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zminiuiemo-sud-razom-formuiemo-pravovu-
systemu-maibutnoho  

З лекцією на тему: «Взаємодія органів досудового розслідування з органом 
(установою) уповноваженою для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги» для слухачів Сумського центру первинної професійної підготовки 
«Академія поліції», що є структурним підрозділом Харківського національного 
університету внутрішніх справ створеним на базі Державної установи «Сумський 
навчальний центр підготовки поліцейських», 22.11.2017 виступив начальник 
відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Регіонального центру  Володимир ЖАЛКОВСЬКИЙ. Слухачам повідомлено про 
порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України №1363. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zminiuiemo-sud-razom-formuiemo-pravovu-systemu-maibutnoho
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zminiuiemo-sud-razom-formuiemo-pravovu-systemu-maibutnoho
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На фото:  лекцію для слухачів Сумського центру первинної професійної підготовки «Академія 
поліції» проводить Володимир ЖАЛКОВСЬКИЙ, начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 22.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/navchalna-lektsiia-za-uchastiu-volodymyra-
zhalkovskoho-vidbulas-v-sumskomu-tsentri-profesiinoi-pidhotovky-akademiia-politsii  

 
Про судову реформу та прозоре правосуддя йшла мова на панельній 

дискусії, що відбулася 29.11.2017 в Сумській філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ. На заході виступали спікери - Роман СУХОСТАВЕЦЬ 
– директор ГО «Бюро правничих комунікацій», член Громадської ради 
доброчесності з питанням «Конкурс до Верховного Суду. Конкурс на посаду 
суддів. Кваліфікаційне оцінювання суддів»;  Світлана ШОПТЕНКО – доцент 
кафедри юридичних дисциплін СФ ХНУВС, к.ю.н., доцент з питанням 
«Кваліфікаційні вимоги до суддів» та Валентина ВОЛОБУЄВА – адвокат, заступник 
директора Регіонального центру.   

 
 

На фото:  триває обговорення судової реформи, у якому бере участь Валентина ВОЛОБУЄВА, 
заступник директора Регіонального центру, 29.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/panel-na-diskusiya-sudova-reforma-prozore-
pravosuddya  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/navchalna-lektsiia-za-uchastiu-volodymyra-zhalkovskoho-vidbulas-v-sumskomu-tsentri-profesiinoi-pidhotovky-akademiia-politsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/navchalna-lektsiia-za-uchastiu-volodymyra-zhalkovskoho-vidbulas-v-sumskomu-tsentri-profesiinoi-pidhotovky-akademiia-politsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/panel-na-diskusiya-sudova-reforma-prozore-pravosuddya
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/panel-na-diskusiya-sudova-reforma-prozore-pravosuddya
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1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД 

 

Взаємодія зі структурами та організаціями є запорукою розширення кола 
громадян, обізнаних щодо свого права на отримання безоплатної правової 
допомоги. Розуміючи це, представники Регіонального центру намагаються 
максимально налагоджувати тісну співпрацю з відомствами різного напрямку 
діяльності.  

Одним із способів офіційно закріпити партнерські відносини зі структурами 
та організаціями є підписання Меморандумів.  

Задля ефективного налагодження системи поширення правових знань 
серед педагогів, школярів та їхніх батьків 09.10.2017 Регіональний центр 
налагодив активну взаємодію з Управлінням освіти і науки Сумської міської ради 
шляхом підписання Меморандуму про співпрацю. Заступник директора 
Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА зазначила: «Одним із головних 
наших завдань є підвищення правосвідомості громадян. Особливо важливо 
працювати над цим із молодим поколінням для виховання обізнаної в своїх 
правах та свободах нації. Підписаний сьогодні Меморандум дозволить 
збільшити кількість тематичних зустрічей зі школярами та учнями 
професійно-технічних навчальних закладів, що сприятиме прискоренню процесу 
їхнього доступу до правової інформації». 

На фото: підписують Меморандум про співпрацю з освітянами м.Суми Валентина 
ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру та Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО, 
начальник Управління освіти і науки Сумської міської ради, 09.10.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-iz-upravlinniam-osvity-i-nauky-
nalahodyly-spivpratsiu-v-sferi-pravoprosvitnytstva  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-iz-upravlinniam-osvity-i-nauky-nalahodyly-spivpratsiu-v-sferi-pravoprosvitnytstva
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-iz-upravlinniam-osvity-i-nauky-nalahodyly-spivpratsiu-v-sferi-pravoprosvitnytstva
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Наступний крок у співпраці з освітніми установами - це підписання 
14.11.2017 договору про співпрацю із КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат 
для талановитих та творчо обдарованих дітей». Сторони зазначили про 
важливість співпраці в майбутньому, адже метою договору є підвищення правової 
освіти. Під час зустрічі присутніх було поінформовано про систему безоплатної 
правової допомоги в Сумській області.  

 

 
 
На фото: Олена ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру (зліва) та Інеса ПЄСОЦЬКА, 
директор КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей» (справа), підписали договір про співпрацю, 14.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidpysano-dohovir-pro-spivpratsiu  

 
Метою наступного Меморандуму з Центром боротьби з корупцією та 

тіньовою економікою, укладеного 18.12.2017,  є підвищення правової освіти та 
обізнаності громадян у сфері своїх прав та можливості захисту інтересів.   

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidpysano-dohovir-pro-spivpratsiu
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На фото: підписано Меморандум про співпрацю з головою Центру боротьби з корупцією та 
тіньовою економікою Дмитром МАЛЬЦЕВИМ, 18.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spivpratsia-z-tsentrom-borotby-z-koruptsiieiu-ta-
tinovoiu-ekonomikoiu  
 

Представники Регіонального центру активно інформують про специфіку 
власної діяльності й відомчі структури та громадські організація для полегшення 
їхньої діяльності в правовому полі при роботі з клієнтами.  

Регіональним центром за участі директора Олени ДЕМЧЕНКО, заступника 
директора Валентини ВОЛОБУЄВОЇ,начальника відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимира ЖАЛКОВСЬКОГО та 
заступника начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Юлії ОМЕЛЬЧЕНКО 06.11.2017 проведено 
робочу зустріч з регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Іриною БІЛИК та старшим інспектором з особливих 
доручень УЗПЛ НПУ Аліною КУРОВОЮ.  

Обговорено зміни, що  внесено до Порядку інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного захожу у вигляді 
тримання під вартою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spivpratsia-z-tsentrom-borotby-z-koruptsiieiu-ta-tinovoiu-ekonomikoiu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spivpratsia-z-tsentrom-borotby-z-koruptsiieiu-ta-tinovoiu-ekonomikoiu
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18.10.2017 № 793. У ході робочої зустрічі директор Регіонального центру Олена 
ДЕМЧЕНКО зазначила, що  «вказані зміни надають затриманим особам доступ до 
системи безоплатної вторинної правової допомоги в першу чергу скористатись 
правом на захист та мати захисника за рахунок держави». 

 

На фото: важливі питання обговорено на зустрічі з регіональним координатором 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Іриною БІЛИК та старшим 
інспектором з особливих доручень УЗПЛ НПУ Аліною КУРОВОЮ,  06.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/obhovorennia-zmin-do-kryminalnoho-
protsesualnoho-zakonodavstva-z-nashymy-partneramy  

 
Заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА 

30.11.2017  взяла участь у роботі Школи інформаційної та правової обізнаності, 
організованої за підтримки громадської приймальні Українська Гельсінська спілка 
з прав людини у Сумах у рамках укладеного Меморандуму про співпрацю. Тема 
заходу – Правові аспекти гендерної рівності. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/obhovorennia-zmin-do-kryminalnoho-protsesualnoho-zakonodavstva-z-nashymy-partneramy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/obhovorennia-zmin-do-kryminalnoho-protsesualnoho-zakonodavstva-z-nashymy-partneramy
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На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру, бере участь у 
роботі Школи інформаційної та правової обізнаності, 30.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-aspekty-hendernoi-rivnosti-
obhovoriuvaly-u-sumakh  

 
 

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-aspekty-hendernoi-rivnosti-obhovoriuvaly-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-aspekty-hendernoi-rivnosti-obhovoriuvaly-u-sumakh
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1.3 Проведення та участь в інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходах 

 
Велику увагу варто приділити взаємодії Регіонального центру з органами 

державної влади. Так, представники Регіонального центру беруть участь в ряді 
засідань Координаційної ради з надання допомоги учасникам антитерористичної 
операції та членам їх сімей у Сумській області, що проходять у Сумській обласній 
державній адміністрації. Під час засідань учасники обговорюють питання 
виконання доручень Координаційної ради, що стосуються виділення у власність 
учасників АТО та членів їх сімей земельних ділянок, питань пільгового проїзду 
учасників бойових дій в громадському транспорті, стану розслідування факту 
вандалізму на місцях поховання учасників АТО тощо. 

На засіданні Координаційної ради з надання допомоги учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей у Сумській області, що відбулося 
15.11.2017, присутні розглядали питання про нагородження волонтерів, які беруть 
участь у наданні допомоги учасникам АТО та членам їх сімей; про призначення 
виплати внутрішньо-переміщеним особам; про розроблення обласної програми 
медичної реабілітації учасників АТО тощо. 
 

 
 
На фото: директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО на засіданні Координаційної ради 
з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у Сумській 
області, 15.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/cherhove-zasidannia-koordynatsiinoi-rady-
vidbulos-u-sumakh  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/cherhove-zasidannia-koordynatsiinoi-rady-vidbulos-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/cherhove-zasidannia-koordynatsiinoi-rady-vidbulos-u-sumakh
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На фото: директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО на засіданні Координаційної ради 
з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у Сумській 
області, 29.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zasidannia-koordynatsiinoi-rady-vidbulos-u-
sumakh  
 

А вже на засіданні Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми, до якої долучилася директор Регіонального центру  Олена ДЕМЧЕНКО, 
присутні 19.10.2017 обговорили заходи до Європейського дня боротьби з 
торгівлею людьми. З цього питання виступили керівник регіонального компоненту 
проекту «Поширення національного механізму суб’єктів, які здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми в Україні» в Сумській області Крістіна САХНО та 
голова правління ГО «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» Едуард 
ГЛОБА.  

Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО також навела цікаві факти 
про домашнє насильство та правосуддя в Україні: «За рік з 1850000 постраждалих 
від домашнього насильства лише 83540 пишуть заяви до поліції. В більшості справ 
щодо домашнього насильства виноситься умовне покарання. Також 77% - 84% 
правоохоронців пріоритетом вважають примирення, а не справедливе покарання. 
На додаток до цього 10-12% представників правоохоронних органів вважають 
домашнє насильство іноді прийнятним». 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zasidannia-koordynatsiinoi-rady-vidbulos-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zasidannia-koordynatsiinoi-rady-vidbulos-u-sumakh
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На фото: директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО на засіданні Координаційної ради 
з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї 
та протидії торгівлі людьми, 19.10.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-obhovoryly-shliakhy-vyrishennia-
hostrykh-sotsialnykh-problem  
 

Виконання важливої соціальної місії неможливе без об’єднання 
спільних зусиль представників різних структур, організацій та відомств. Саме на 
цьому зробили акцент учасники конференції «Як органи місцевого 
самоврядування і держава можуть відповісти на правові потреби громад?», що 
пройшла 26.10.2017 у Конотопському місцевому центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Її реалізація здійснена в межах проекту «Доступна 
та якісна правова допомога в Україні», що реалізується Канадським бюро 
міжнародної освіти та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади 
впродовж 2014 – 2018 років, у партнерстві з Координаційним центром з надання 
правової допомоги.  

 Учасники конференції мали на меті поширення позитивного досвіду 
взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій, зокрема у розробленні, 
прийнятті та реалізації місцевих програм надання безоплатної правової допомоги, 
а також пошуку дієвих механізмів вирішення проблемних питань, які виникають в 
ході такої роботи. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-obhovoryly-shliakhy-vyrishennia-hostrykh-sotsialnykh-problem
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-obhovoryly-shliakhy-vyrishennia-hostrykh-sotsialnykh-problem
http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
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На фото: учасники конференції «Як органи місцевого самоврядування і держава можуть 
відповісти на правові потреби громад?», 26.10.2017, м.Конотоп 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-i-
derzhava-mozhut-vidpovisty-na-pravovi-potreby-hromad 

 
В освітньому просторі POINT #eduspace 12.10.2017 відбувся семінар на тему: 

«Особливості реалізації ВПО права на соціальне забезпечення» в межах проекту 
«Захист прав, зниження ризиків та посилення гуманітарної допомоги ВПО та 
населенню, постраждалим внаслідок конфлікту в Україні», організатором якого 
виступив Чернігівський громадський комітет захисту прав людини.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-i-derzhava-mozhut-vidpovisty-na-pravovi-potreby-hromad
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-i-derzhava-mozhut-vidpovisty-na-pravovi-potreby-hromad
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На фото:  учасник семінару Володимир ЖАЛКОВСЬКИЙ, начальник відділу організації надання 
БВПД, ділиться враження від проведеного заходу кореспонденту обласному телеканалу 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-vzialy-
uchast-u-seminari-osoblyvosti-realizatsii-vpo-prava-na-sotsialne-zabezpechennia  
 

Триденний виїзд (29.11.2017 – 01.12.2017) по Сумській області в рамках 
Меморандуму про співпрацю з Головним управлінням Національної поліції в 
Сумській області здійснено Володимиром ЖАЛКОВСЬКИМ, начальником відділу 
організації надання БВПД. 

Правоохоронні органи було поінформовано щодо постанови Кабінету 
Міністрів України №1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою»; Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та 
роз’яснено застосування окремих статей Кримінального процесуального кодексу 
України щодо призначення захисника. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-vzialy-uchast-u-seminari-osoblyvosti-realizatsii-vpo-prava-na-sotsialne-zabezpechennia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-vzialy-uchast-u-seminari-osoblyvosti-realizatsii-vpo-prava-na-sotsialne-zabezpechennia
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На фото: перед правоохоронцями виступає Володимир ЖАЛКОВСЬКИЙ, начальник відділу 
організації надання БВПД, 29.11.2017  
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kushchovi-vyizdy-predstavnykiv-rehionalnoho-
tsentru-spilno-z-predstavnykamy-hunp-u-sumskii-oblasti  

 
ТИЖДЕНЬ ПРАВА 

Цікаво, насиченим різноманітними подіями пройшов у грудні 2017 року 
Тиждень права. Участь у майстер-класі на базі Сумського національного аграрного 
університету 04.12.2017 брала Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора 
Регіонального центру. Мета зустрічі - розгляд питань, пов’язаних із правовою 
діяльністю захисника в кримінальному та цивільному процесі і забезпечення прав 
громадян під час розгляду справ у суді. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kushchovi-vyizdy-predstavnykiv-rehionalnoho-tsentru-spilno-z-predstavnykamy-hunp-u-sumskii-oblasti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kushchovi-vyizdy-predstavnykiv-rehionalnoho-tsentru-spilno-z-predstavnykamy-hunp-u-sumskii-oblasti
http://sumy.legalaid.gov.ua/images/01_NOVUNU/2017/11_November/SuR/Sur_171129_13.JPG
http://sumy.legalaid.gov.ua/images/01_NOVUNU/2017/11_November/SuR/Sur_171129_14.JPG
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На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру бере участи у  
у майстер-класі на базі Сумського національного аграрного університету, 04.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zabezpechennia-hromadian-pravovoiu-
dopomohoiu-u-kryminalnomu-ta-tsyvilnomu-protsesi  

 
Заступник начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру Юлія ОМЕЛЬЧЕНКО 
05.12.2017 провела тематичну зустріч з працівниками Державного архіву у 
Сумській області на тему: «Система безоплатної правової допомоги – на захисті 
прав громадян». 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zabezpechennia-hromadian-pravovoiu-dopomohoiu-u-kryminalnomu-ta-tsyvilnomu-protsesi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zabezpechennia-hromadian-pravovoiu-dopomohoiu-u-kryminalnomu-ta-tsyvilnomu-protsesi
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На фото: Юлія ОМЕЛЬЧЕНКО, заступник начальника відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів під час тематичної зустрічі з працівниками 
Державного архіву у Сумській області на тему: «Система безоплатної правової допомоги – 
на захисті прав громадян», 05.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-systemu-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-
diznalysia-pratsivnyky-derzhavnoho-arkhivu  

 
Не забули працівники Регіонального центру завітати до учнів сумських шкіл. 

Так, 04 та 05 грудня 2017 року головний спеціаліст відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру Марина 
АНДРІЄНКО спілкувалась з учнями 9-10 класів НВК №16 та ЗОШ №25. Школярам 
говорили про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх. 
 

 
 
На фото: перед старшокласниками виступає Марина АНДРІЄНКО, головний спеціаліст 
відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, 04.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-ramkakh-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-
prava-holovnyi-spetsialist-rehionalnoho-tsentru-zustrilas-zi-shkoliaramy-sumshchyny  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-systemu-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-diznalysia-pratsivnyky-derzhavnoho-arkhivu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-systemu-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-diznalysia-pratsivnyky-derzhavnoho-arkhivu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-ramkakh-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-prava-holovnyi-spetsialist-rehionalnoho-tsentru-zustrilas-zi-shkoliaramy-sumshchyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-ramkakh-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-prava-holovnyi-spetsialist-rehionalnoho-tsentru-zustrilas-zi-shkoliaramy-sumshchyny
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Всеукраїнський тиждень права у Сумській обласній гімназії-інтернаті для 
талановитих та творчо обдарованих дітей розпочався з правового брейн-рингу, 
організованого та проведеного 05.12.2017 Регіональним центром спільно з 
працівниками навчального закладу. У конкурсних перегонах змагалися три 
команди 9 класів, які показали неабиякі знання з права, кмітливість та здатність 
логічно мислити. 

 

 
 
На фото: Олексій РИБАЛКА, начальник відділу забезпечення роботи контактного центру, 
проводить зі старшокласниками правовий брейн-ринг, 05.12.2017  
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumskii-oblasnii-himnazii-internati-dlia-
talanovytykh-ta-tvorcho-obdarovanykh-ditei-sohi-proishov-pravovyi-brein-rynh-na-temu-ya-maiu-
pravo  

 
Про те, чим займаються представники юридичних професій - адвокат, 

прокурор, суддя, нотаріус, а також про важливість і необхідність кожної з 
перелічених професій йшла мова на зустрічі з учнями 9 класу Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 13 ім. А.С.Мачуленка.  
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumskii-oblasnii-himnazii-internati-dlia-talanovytykh-ta-tvorcho-obdarovanykh-ditei-sohi-proishov-pravovyi-brein-rynh-na-temu-ya-maiu-pravo
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumskii-oblasnii-himnazii-internati-dlia-talanovytykh-ta-tvorcho-obdarovanykh-ditei-sohi-proishov-pravovyi-brein-rynh-na-temu-ya-maiu-pravo
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumskii-oblasnii-himnazii-internati-dlia-talanovytykh-ta-tvorcho-obdarovanykh-ditei-sohi-proishov-pravovyi-brein-rynh-na-temu-ya-maiu-pravo
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На фото: світ юридичних професій презентує учням Сумської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 13                         
ім. А.С.Мачуленка Марина ШАПОВАЛ, головний спеціаліст відділу забезпечення роботи 
контактного центру, 06.12.2017  
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/shkoliaram-rozpovily-pro-vektory-profesii-yuryst  

 
Масштабний  захід, організований Регіональним центром, відбувся 

06.12.2017 у Сумській обласній державній адміністрації: круглий стіл на тему: 
«Взаємодія гілок влади, державних та громадських інституцій заради дотримання 
прав людини». 

Модератором круглого столу була директор Регіонального центру Олена 
ДЕМЧЕНКО, також від Регіонального центру взяли участь заступник директора 
Валентина ВОЛОБУЄВА та начальник відділу забезпечення роботи контактного 
центру Олексій РИБАЛКА; від Сумської обласної державної адміністрації - 
керівник апарату Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ, заступник голови Сумської обласної ради 
Анатолій РІЧКАЛЬ та очільники структурних підрозділів, від Сумського центру 
післядипломної освіти взяла участь директор Світлана ВАРУХА.   

«Сьогодні у нас є можливість скоординувати нашу роботу щодо стану 
правової свідомості громадян області, їх спроможності захистити свої права та 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/shkoliaram-rozpovily-pro-vektory-profesii-yuryst
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окреслити основні напрямки взаємодії державних органів, органів місцевого 
самоврядування та громадський інституцій» - зазначив Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ.  
 

 
 

 
 
На фото: учасники круглого столу на тему: «Взаємодія гілок влади, державних та 
громадських інституцій заради дотримання прав людини», 06.12.2017   
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-vzaiemodiiu-hilok-vlady-derzhavnykh-ta-
hromadskykh-instytutsii-zarady-dotrymannia-prav-liudyny-hovoryly-za-kruhlym-stolom  
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-vzaiemodiiu-hilok-vlady-derzhavnykh-ta-hromadskykh-instytutsii-zarady-dotrymannia-prav-liudyny-hovoryly-za-kruhlym-stolom
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-vzaiemodiiu-hilok-vlady-derzhavnykh-ta-hromadskykh-instytutsii-zarady-dotrymannia-prav-liudyny-hovoryly-za-kruhlym-stolom
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На загальношкільних батьківських  зборах у Сумській ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 з 
лекцією-бесідою на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність 
неповнолітніх»,«Права та обов’язки учнів», а також куди звертатися за захистом 
своїх прав 07.12.2017 виступила Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора 
Регіонального центру. Зокрема, вона зазначила, що «особливістю криміногенної 
ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в бік зростання корисливих 
злочинів. Найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто майнові 
злочини, які складають більшість серед усіх злочинів, скоєних підлітками. Значною 
мірою на стан оперативної ситуації впливає незайнятість населення та трудова 
міграція». 
 

 
 

На фото: на загальношкільних батьківських зборах виступає Валентина ВОЛОБУЄВА, 
заступник директора Регіонального центру, 07.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-kryminalni-ta-administratyvnu-
vidpovidalnist-nepovnolitnikh-hovoryly-na-batkivskykh-zborakh-zahalnoosvitnoi-shkly-21  

 
Поглибили свої знання учні Сумської обласної гімназії-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей, для яких 08.12.2017 в приміщенні 
Зарічного районного суду м.Суми його працівниками проведено оглядову 
екскурсію. Метою заходу було покращення довіри підростаючого покоління до 
судової системи, підвищення рівня освіти та ознайомлення з принципами 
судочинства. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-kryminalni-ta-administratyvnu-vidpovidalnist-nepovnolitnikh-hovoryly-na-batkivskykh-zborakh-zahalnoosvitnoi-shkly-21
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-kryminalni-ta-administratyvnu-vidpovidalnist-nepovnolitnikh-hovoryly-na-batkivskykh-zborakh-zahalnoosvitnoi-shkly-21
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На фото: Володимир ЖАЛКОВСЬКИЙ, начальник відділу організації надання БВПД,  з учнями 
перед початком екскурсії до Зарічного районного суду м.Суми, 08.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-ramkakh-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-
prava-vidbulas-ohliadova-ekskursiia-dlia-uchniv-sumskoi-oblasnoi-himnazii-internatu-dlia-
talanovytykh-ta-tvorcho-obdarovanykh-ditei  

 
Особливу увагу варто приділити реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  
У його межах проводиться інформування громадян та надання практичних 

рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами.   
Поширення правових знань у рамках проекту сприятиме залученню громадян до 
правової активності та правосвідомої поведінки.  

Над втіленням проекту в життя на Сумщині працюють представники системи 
БВПД Сумщини та Головного територіального управління юстиції у Сумській 
області. 

У 4 кварталі 2017 року здійснено 26 виїздів. 
Під час виїзду представники робочих груп не лише здійснювали особисті 

прийоми громадян, а й проводили «вуличне інформування» та надавали адресну 
допомогу мешканцям конкретного населеного пункту. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-ramkakh-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-prava-vidbulas-ohliadova-ekskursiia-dlia-uchniv-sumskoi-oblasnoi-himnazii-internatu-dlia-talanovytykh-ta-tvorcho-obdarovanykh-ditei
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-ramkakh-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-prava-vidbulas-ohliadova-ekskursiia-dlia-uchniv-sumskoi-oblasnoi-himnazii-internatu-dlia-talanovytykh-ta-tvorcho-obdarovanykh-ditei
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-ramkakh-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-prava-vidbulas-ohliadova-ekskursiia-dlia-uchniv-sumskoi-oblasnoi-himnazii-internatu-dlia-talanovytykh-ta-tvorcho-obdarovanykh-ditei
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На фото: спільний виїзд до Дубов’язівської селищної ради, Конотопський район, 03.10.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultatyvnyi-punkt-shcho-pratsiuie-v-
mezhakh-proektu-ya-mayu-pravo-pobuvav-na-konotopshchyni  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultatyvnyi-punkt-shcho-pratsiuie-v-mezhakh-proektu-ya-mayu-pravo-pobuvav-na-konotopshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultatyvnyi-punkt-shcho-pratsiuie-v-mezhakh-proektu-ya-mayu-pravo-pobuvav-na-konotopshchyni
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На фото: спільний виїзд до Тростянецького району, 14.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vyiznyi-pryiom-u-ramkakh-proektu-ya-mayu-
pravo  
 

 
Для покращення інформування громадян Регіональний центр здійснює 

інформування посередництвом засобів масової інформації. 
На обласному телебаченні відбулася розмова про правову допомогу на 

Сумщині. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vyiznyi-pryiom-u-ramkakh-proektu-ya-mayu-pravo
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vyiznyi-pryiom-u-ramkakh-proektu-ya-mayu-pravo
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На фото: скрін  прямого телеефіру 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidverta-rozmova-pravova-dopomoha   

 
Начальник відділу забезпечення роботи контактного центру Регіонального 

центру  Олексій РИБАЛКА  13.11.2017 взяв участь в записі постійно діючої рубрики 
«Правовий лікбез» на телеканалі ATV, суть якої полягає в інформуванні громадян 
щодо найактуальніших правових питань. Цього разу він розповів щодо: 
– алгоритму дій у випадку, якщо посадова особа ВНЗ вимагає хабара; 
– порядку отримання свідоцтва про право власності на частку спільного майна 
подружжя, у випадку, якщо зазначене майно входить до складу спадщини. 
– новел пенсійного законодавства. 

Глядачі мали змогу почути, як протидіяти хабарництву, куди і коли 
звертатися за свідоцтвом про право власності на частку у спільному майні 
подружжя, яким чином та кому буде збільшено розмір пенсії. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidverta-rozmova-pravova-dopomoha
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На фото: триває запис рубрики «Правовий лікбез» на телеканалі ATV за участю Олексія 
РИБАЛКИ, начальника відділу забезпечення роботи контактного центру, 13.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-konsultatsii-v-efiri-telekanalu-atv 
 

До того ж, в радіоефірі начальник відділу забезпечення роботи контактного 
центру Олексій РИБАЛКА інформував громадян із правових питань, коли 
03.11.2017 взяв участь у записі програми «По суті», де, відповідаючи на питання 
ведучого, роз’яснив ключові питання, що стосуються оформлення права власності 
на нерухоме спадкове майно. Крім того, Олексій РИБАЛКА нагадав слухачам про 
реалізацію загальнонаціонального проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!», зазначивши, що метою проекту є підвищення юридичної грамотності 
українців та формування нової правової культури в суспільстві.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovi-konsultatsii-v-efiri-telekanalu-atv
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На фото: Олексій РИБАЛКА, , начальника відділу забезпечення роботи контактного центру, 
під час ефірного запису програми «По суті», 03.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-osoblyvosti-spadkuvannia-nerukhomoho-
maina-hovoryly-v-efiri-radio-sloboda-fm 

 
У записі програми «По суті» в ефірі радіо «Слобода FM» 29.12.2017  

начальник відділу забезпечення роботи контактного центра Олексій РИБАЛКА 
розповів про особливості виконання рішень суду, зокрема, про порядок 
звернення до відділу державної виконавчої служби, порядок отримання 
виконавчого документа тощо. 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-osoblyvosti-spadkuvannia-nerukhomoho-maina-hovoryly-v-efiri-radio-sloboda-fm
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-osoblyvosti-spadkuvannia-nerukhomoho-maina-hovoryly-v-efiri-radio-sloboda-fm
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На фото: Олексій РИБАЛКА,  начальник відділу забезпечення роботи контактного центру, під 
час ефірного запису програми «По суті», 29.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informuvannia-zhyteliv-sumshchyny-shchodo-aktualnykh-
pravovykh-pytan-v-efiri-radio-sloboda-fm-prodovzhuietsi  
 

Варто зазначити, що засоби масової інформації – один із головних джерел 
поширення правової інформації серед населення, яким користується 
Регіональний центр.  

Загалом, у 4 кварталі 2017 року в ЗМІ області з’явилося 10 інформаційних 
матеріали, з них: 
 

виступів на телебаченні 2 
виступів на радіо 2 
публікацій в інтернет-ЗМІ 5 
публікацій у друкованих ЗМІ 1 
 

У Регіональному центрі здійснюється активна робота над налагодженням 
тісної взаємодії з засобами масової інформації. 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informuvannia-zhyteliv-sumshchyny-shchodo-aktualnykh-pravovykh-pytan-v-efiri-radio-sloboda-fm-prodovzhuietsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informuvannia-zhyteliv-sumshchyny-shchodo-aktualnykh-pravovykh-pytan-v-efiri-radio-sloboda-fm-prodovzhuietsi
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1.4 Розширення доступу до БПД громадян 
 

Розширення надання спектру правових послуг різним категоріям населення 
є важливим завданням для працівників Регіонального центру. У 4 кварталі 2017 
року  проведено 20 моніторингів судових засідань. 
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1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 
 
Для представників Регіонального центру велике значення має те, наскільки 

ефективні послуги клієнтам можуть запропонувати безпосередні надавачі 
правової допомоги – адвокати.  

Тож, з метою підвищення рівня їхньої кваліфікованості 14.11.2017 відбулась 
робоча зустріч заступника директора Регіонального центру Валентини 
ВОЛОБУЄВОЇ з головою Ради адвокатів Сумської області Олександрою 
КОВАЛЬОВОЮ та головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Сумської області Світланою КОНДРАТЕНКО. Метою зустрічі було обговорення 
питання щодо дотримання стандартів якості надання правової допомоги 
адвокатами системи БВПД у кримінальному процесі. Також присутні говорили про 
недоліки в оплаті адвокатам системи БВПД за надані послуги. «Такі зустрічі 
необхідні для вирішення окремих важливих питань організації надання правової 
допомоги в системі БПД», - зазначила Валентина ВОЛОБУЄВА. 

 

На фото: адвокати системи БВПД Сумщини, 14.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-zustrich-z-predstavnykamy-orhaniv-
advokatskoho-samovriaduvannia-vidbulas-u-sumakh  

 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-zustrich-z-predstavnykamy-orhaniv-advokatskoho-samovriaduvannia-vidbulas-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-zustrich-z-predstavnykamy-orhaniv-advokatskoho-samovriaduvannia-vidbulas-u-sumakh
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[2.1] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 
спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 
2.1 Розвиток людських ресурсів 

 

Представники Регіонального центру і самі не стоять на місці та прагнуть 
постійно підвищувати рівень свого професіоналізму. Саме тому в колі 
працівників центру практикується проведення внутрішнього навчання на 
актуальні теми. Цього разу темою стало «Як здобути статус адвоката», що 
проведено 31.10.2017 Юлією ОМЕЛЬЧЕНКО,  заступником начальника відділу 
забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 
надавачів. 

 

На фото: внутрішнє навчання проводить Юлія ОМЕЛЬЧЕНКО,  заступник начальника 
відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 
(перша зліва), 31.10.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/4122  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/4122
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Не оминули увагою й питання проведення навчань для співробітників 
місцевих центрів. Для працівників відділів представництва місцевих центрів 
21.12.2017 проведено навчання  на тему: «Структура та зміст стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 
адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі». 
Присутні мали змогу отримати інформацію щодо передумов розроблення 
вищезгаданих стандартів, перспектив їхнього провадження тощо. 

 

На фото: внутрішнє навчання для працівників місцевих центрів проводить заступник 
директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА (зліва), 21.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/struktura-ta-zmist-standartiv-iakosti-
nadannia-bvpd-u-tsyvilnomu-administratyvnomu-protsesakh-ta-predstavnytstva-u-
kryminalnomu-protsesi  

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/struktura-ta-zmist-standartiv-iakosti-nadannia-bvpd-u-tsyvilnomu-administratyvnomu-protsesakh-ta-predstavnytstva-u-kryminalnomu-protsesi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/struktura-ta-zmist-standartiv-iakosti-nadannia-bvpd-u-tsyvilnomu-administratyvnomu-protsesakh-ta-predstavnytstva-u-kryminalnomu-protsesi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/struktura-ta-zmist-standartiv-iakosti-nadannia-bvpd-u-tsyvilnomu-administratyvnomu-protsesakh-ta-predstavnytstva-u-kryminalnomu-protsesi
http://sumy.legalaid.gov.ua/images/01_NOVUNU/2017/12_December/SuR/SuR_171222_26.JPG
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2.2 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

 

 

Довідково-інформаційна платформа правових консультацій 
«WikiLegalAid» (далі – «WikiLegalAid») є проектом, запровадженим 
Координаційним центром з надання правової допомоги, з урахуванням 
досвіду іноземних держав. 

Варто зазначити, що функціонування та розвиток «WikiLegalAid» є одним 
з пріоритетів діяльності системи безоплатної правової допомоги в Україні.     

«WikiLegalAid» розміщується за посиланням 
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555 та призначена для внутрішнього користування 
працівниками системи надання безоплатної правової допомоги.  

Наголосимо, що цілі «WikiLegalAid» - це: покращення якості та повноти 
надання правових консультацій, оперативність надання правової консультації, 
економія часу на пошук необхідної інформації, зосередження правової 
інформації в одному місці, обмін досвідом між консультантами, саморозвиток 
консультантів та структурування інформації, що міститься в різних джерелах. 

Працівниками Регіонального центру складено та розміщено до 
довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid» 
матеріали: «Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві», «Надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з 
місць відбування покарань» 

 
  

 
 

http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/
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[3.1]   Децентралізація системи БПД 
 

3.1  Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 
управлінських рішень 
 

У процесі діяльності представники Регіонального центру тісно 
взаємодіють з місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та бюро з надання безоплатної правової допомоги. 

У Конотопському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 26.10.2017 відбулося засідання Керівної ради 
Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД у Сумській області під 
головуванням директора Регіонального центру Олени ДЕМЧЕНКО. Учасники 
засідання обговорили питання основної діяльності центрів безоплатної 
вторинної правової допомоги Сумщини за 9 місяців 2017 року. 

 

 
 
На фото: проводиться засідання Керівної ради, 26.10.2017, м.Конотоп 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektory-tsentriv-systemy-bvpd-
sumshchyny-obhovoryly-rezultaty-diialnosti-za-9-misiatsiv-2017-roku  

 

Чергове засідання Керівної ради відбулося 21.12.2017, на якому 
обговорено та погоджено проекти річних планів діяльності на 2018 рік 
Регіонального та місцевих центрів, регіонального плану надання безоплатної 
правової допомоги у Сумській області на 2018 рік, розглянуто результати 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektory-tsentriv-systemy-bvpd-sumshchyny-obhovoryly-rezultaty-diialnosti-za-9-misiatsiv-2017-roku
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dyrektory-tsentriv-systemy-bvpd-sumshchyny-obhovoryly-rezultaty-diialnosti-za-9-misiatsiv-2017-roku
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проведення моніторингу діяльності місцевих центрів у 4 кварталі 2017 року  та 
прийнято відповідні рішення. 

 

На фото: проводиться засідання Керівної ради, 21.12.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-planuvaly-
robotu-na-2018-rik  

 
 
3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД 

 

Ознайомлення зі справами буденними місцевих центрів з надання БВПД 
Сумщини допомагає завжди тримати руку на пульсі та вчасно надавати 
поради щодо покращення їхньої діяльності. 

У період з 26.10.2017 по 18.12.2017 здійснено виїзний моніторинг 
діяльності Конотопського, Охтирського, Сумського, Шосткинського місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх структурних 
підрозділів – 14 бюро правової допомоги. 

У ході проведення моніторингу вивчено надання безоплатної первинної 
та вторинної правової допомоги; роботу відділу представництва; проведення 
правопросвітницької роботи; взаємодія з іншими суб`єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги; питання дотримання вимог 
охорони праці та пожежної безпеки; стан матеріально-технічного 
забезпечення; здійснення контролю за роботою бюро правової допомоги 
тощо.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-planuvaly-robotu-na-2018-rik
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-planuvaly-robotu-na-2018-rik
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Проведено вибіркове телефонне опитування 71 клієнта місцевих центрів 
та бюро правової допомоги (далі – бюро). 

Охоплено анонімним анкетуванням 25 (96%) із 26 працівників бюро (1 
особа перебувала у щорічній відпустці). 

Вивчено та проаналізовано 231 анкету опитування клієнтів. 
Моніторинг діяльності Конотопського місцевого центру з надання БВПД 

проведено 26.10.2017, 14.11.2017, 16.11.2017. 
 

 
 
На фото: моніторинг діяльності Недригайлівського бюро правової допомоги, 16.11.2017 
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На фото: обговорення з очільниками Липоводолинського району перспективних 
напрямків у роботі Липоводолинського бюро правової допомоги, 16.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-biuro-
pravovoi-dopomohy-konotopskoho-mistsevoho-tsentru  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/monitorynh-diialnosti-konotopskoho-
mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-
burynskoho-biuro-pravovoi-dopomohy  

Моніторинг діяльності Охтирського місцевого центру з надання БВПД 
проведено 22.11.2017.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-biuro-pravovoi-dopomohy-konotopskoho-mistsevoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-biuro-pravovoi-dopomohy-konotopskoho-mistsevoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/monitorynh-diialnosti-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/monitorynh-diialnosti-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-burynskoho-biuro-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-burynskoho-biuro-pravovoi-dopomohy
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На фото: Наталія ПОСТАВСЬКА, начальник відділу моніторингу діяльності місцевих 
центрів, вилучає анкети клієнтів зі скриньки «Для відгуків», 22.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/171123  

 
Крім цього, 04.10.2017 з виїздом на місце вивчено досвід роботи 

фахівців Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та Охтирського міського центру позашкільної освіти 
(ОМЦПО-МАН). Цього дня у межах проекту «Розуміємо права дитини»  для 
дев’ятикласників усіх шкіл міста  проведено історико-правовий квест «Вчора, 
сьогодні, завтра – розуміємо права дитини». На заході були присутні 
представники «Харківської міжрегіональної ресурсно-комунікаційної 
платформи» Анна НЕКРУТ та Ірина ШАБЕЛЬНИК, директор Первомайського 
МЦ з надання БВПД (Харківська область) Ірина ШЕВЧЕНКО, виконуючий 
обов’язки директора Богодухівського МЦ з надання БВПД Дмитро 
ПЕРЕПИЛИЦЯ та інтегратор Михайло КОНОЗ, начальник відділу освіти 
Охтирської міської ради Анатолій ТРОНЬ та інші. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/171123


Децентралізація системи БПД 43 

 

 

 

 

На фото: гості   історико-правового квесту «Вчора, сьогодні, завтра – розуміємо права 
дитини»; урочиста мить нагородження переможців, 04.10.2017, м.Охтирка 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/istoryko-pravovyi-kvest-vchora-sohodni-
zavtra-rozumiiemo-prava-dytyny-provedeno-v-okhtyrtsi  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/istoryko-pravovyi-kvest-vchora-sohodni-zavtra-rozumiiemo-prava-dytyny-provedeno-v-okhtyrtsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/istoryko-pravovyi-kvest-vchora-sohodni-zavtra-rozumiiemo-prava-dytyny-provedeno-v-okhtyrtsi
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Моніторинг діяльності Шосткинського місцевого центру з надання БВПД 
проведено 28 - 29.11.2017. 

 
На фото: робоча зустріч з адвокатом, який виявив намір взяти участь у конкурсі з 
відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, 28.11.2017, м.Глухів 

 
 
На фото: з директором Шосткинського місцевого центру з надання БВПД Миколою 
ГУДІМОЮ обговорено результати моніторингу діяльності бюро правової допомоги, 
29.11.2017, смт Ямпіль 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-
shostkynskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-shostkynskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-shostkynskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd
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Моніторинг діяльності Сумського місцевого центру з надання БВПД 
проведено 18.12.2017. 

 
 
На фото: проводиться анкетування працівників Краснопільського бюро правової 
допомоги, 18.12.2017 
 

 
 
На фото: працівники Путивльського бюро правової допомоги: Георгій ШАТІЛІН, Наталія 
УДОД (справа), 18.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-sumskoho-
mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-sumskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-sumskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd
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3.3 Управління людськими ресурсами 
 
У креативному просторі «Артпричал» (м.Київ) 11.10.2017 відбулася 

презентація результатів дослідження ролі прокурора як процесуального 
керівника на досудовій стадії кримінального процесу, що проводилося 
Міжнародним фондом «Відродження» разом з Експертним центром з прав 
людини та Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства (Нью-Йорк). Участь в 
заході взяла заступник директора Регіонального центру Валентина 
ВОЛОБУЄВА. Дослідження полягало у вивченні практичної роботи прокурорів 
на досудовій стадії саме як процесуальних керівників. Окремо в межах 
дослідження аналізувались чинники (у тому числі, законодавство), які 
перешкоджають ефективному здійсненню прокурором функцій 
процесуального керівника. 

 

На фото: учасники зібрання, де відбувається презентація результатів дослідження ролі 
прокурора, 11.10.2017, м.Київ 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prezentatsiia-rezultativ-doslidzhennia-roli-
prokurora-iak-protsesualnoho-kerivnyka-na-dosudovii-stadii  

 
У Дніпрі 17-18 жовтня 2017 року  відбулася робоча зустріч на тему: 

«Напрацювання форм та методів співпраці державних правових інститутів та 
громадськості з метою попередження порушень прав людини та 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prezentatsiia-rezultativ-doslidzhennia-roli-prokurora-iak-protsesualnoho-kerivnyka-na-dosudovii-stadii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prezentatsiia-rezultativ-doslidzhennia-roli-prokurora-iak-protsesualnoho-kerivnyka-na-dosudovii-stadii
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забезпечення їх належного розслідування в діяльності правоохоронних 
органів», організована Експертним центром з прав людини спільно з 
Координаційним центром з надання правової допомоги. Участь у заході взяла 
заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА. Робоча 
зустріч була спрямована на налагодження ефективної комунікації та співпраці 
між державними правовими інститутами та громадськістю з метою 
попередження порушень прав людини та забезпечення їх належного 
розслідування в діяльності правоохоронних органів. 

 

На фото: учасники робочої зустрічі, 17-18.12.2017, м.Дніпро 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-dnipri-hovoryly-pro-porushennia-prav-
liudyny-v-diialnosti-pravookhoronnykh-orhaniv  
 

У Полтавському юридичному інституті Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого  23.11.2017 відбулася  ІІ Всеукраїнська 
науково-практичної конференції на тему: «Адаптація правової системи 
України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти». У 
роботі заходу взяли участь представники системи БВПД Сумської області – 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-dnipri-hovoryly-pro-porushennia-prav-liudyny-v-diialnosti-pravookhoronnykh-orhaniv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-dnipri-hovoryly-pro-porushennia-prav-liudyny-v-diialnosti-pravookhoronnykh-orhaniv
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директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО та директор Охтирського 
місцевого центру Тамара КОЗИР. Захід зібрав когорту науковців, 
представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судової 
системи, системи безоплатної правової допомоги з м. Полтави, Києва, Сум, 
Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя та інших міст 
України, а також – з Республіки Болгарія та Грузії. Присутні обговорили 
теоретичні аспекти адаптації вітчизняної правової системи до права 
Європейського Союзу. Також дізналися про основні завдання модернізації 
системи надання безоплатної правової допомоги в Україні відповідно до 
європейських стандартів  та про удосконалення стандартів якості надання 
правової допомоги в Україні. «Заходи у такому формату дозволяють 
обговорити важливі питання адаптації законодавства України до права 
Європейського Союзу та шляхи їх подолання», - зазначила Олена ДЕМЧЕНКО. 

 
На фото: під час проведення науково-практичної конференції на тему: «Адаптація 
правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні 
аспекти», 23.11.2017, м.Полтава 
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На фото: учасники науково-практичної конференції, 23.11.2017, м.Полтава 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainska-naukovo-praktychna-
konferentsiia-naukovtsiv-ta-fakhivtsiv-systemy-bvpd-vidbulas-na-poltavshchyni   

 

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-naukovtsiv-ta-fakhivtsiv-systemy-bvpd-vidbulas-na-poltavshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-naukovtsiv-ta-fakhivtsiv-systemy-bvpd-vidbulas-na-poltavshchyni
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3.4 Взаємодія із суб’єктами подання інформації 
 

Звірки з структурними підрозділами ГУНП в Сумській області щодо 
кількості осіб затриманих в адміністративному та кримінальному 
процесуальному порядку проводилися вчасно, до 5 числа місяця кварталу 
наступного за звітним. 

До останнього числа щомісяця проводився також моніторинг 
офіційного веб-сайту та офіційної сторінки Facebook ГУНП в Сумській області 
та з вересня 2017 року – офіційного веб-сайту прокуратури Сумської області 
щодо неповідомлення РЦ про факти затримання осіб та проведення за його 
наслідками листування з правоохоронними органами, інформування 
Координаційного центру з надання правової допомоги. 
 

 
 
На фото: скрін офіційного сайту ГУНП України у Сумській області 
Детальніше за посиланням:  
https://su.npu.gov.ua/uk/ 
 

https://su.npu.gov.ua/uk/
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На фото: скрін офіційної сторінки ГУНП у Сумській області в соціальній мережі Facebook 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/policesumy/  
 

 

 
 
На фото: скрін офіційного сайту Прокуратури Сумської області 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.gp.gov.ua 
 

 

https://www.facebook.com/policesumy/
http://sumy.gp.gov.ua/
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[4.1]   Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 

 
4.1 Моніторинг та оцінювання результатів роботи адвокатів – працівників 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях  
 
 
Регіональним центром було проведено 1 моніторинг потреби в 

адвокатах для міст та районів області. 
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[5.1]   Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання БПД (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 

З 17.07.2017 у штатному режимі запрацював контактний центр, що є 
відділом Регіонального центру та у тестовому режимі функціонує з квітня 
цього року.  

Основним завданням новоутвореного контакт-центру є надання 
правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань усім, хто 
звертається на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 

допомоги                              0-800-213-103. 
 

Наразі, роботу контакт-центру забезпечують 9 фахових юристів, які 
надають правові консультації з питань земельного, трудового, сімейного, 
кримінального, цивільного, адміністративного права з використанням різних 
інструментів, у тому числі довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid». 
 

 За період з 01.10.2017 по 31.12.2017 на лінію контактного центру 
надійшло 10779 дзвінків, з них: 
 

8700 
 з приводу консультацій та роз’яснень з правових 

питань 

з них: кримінальні 869 звернень 

 сімейні 793 звернення 

 соціальні 880 звернень 

 інші цивільні 914 звернення 

 інші 1447 звернень 

22 
 за роз’ясненнями порядку звернення до органів 

державної влади, місцевого самоврядування 

1335 
 за контактними даними місцевих центрів, бюро 

правової допомоги 

722 
 дзвінків було розірвано у зв’язку з технічними 

проблемами 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/component/content/article/145-novyny/kviten-2017/1994-nezabarom-u-sumakh-rozpochne-robotu-shche-odyn-kontakt-tsentr-systemy-bpd
http://www.legalaid.gov.ua/ua/component/content/article/145-novyny/kviten-2017/1994-nezabarom-u-sumakh-rozpochne-robotu-shche-odyn-kontakt-tsentr-systemy-bpd
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Розподіл питань, з якими зверталися до контактного центру  

за період з 01.10.2017 по 31.12.2017, за категоріями 

 
До контактного центру зверталися клієнти з усіх областей України.  
Найбільше з таких областей 
 

Київської 18% 

Дніпропетровської 13% 

Донецької 8% 

Харківської 7% 

Запорізької 6% 

  

соціального 
забезпечення; 880 спадкові; 569 сімейні; 793 медичні; 79 

трудові; 563 

адміністративні; 
 365 

земельні; 242 

договірні; 574 житлові; 409 
інші цивільні; 914 виконання судових 

рішень; 450 

неправові питання; 
183 

інші; 1447 

кримінальні; 869 

порядок надання 
БВПД; 129 
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Найчастіше до контактного центру зверталися з наступними питаннями:  
 

порядок застосування законодавства України про амністію 

порядок виїзду дитини за кордон без згоди одного з батьків 

порядок зняття з реєстрації 

встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території 
України 

встановлення факту належності документів 

отримання статусу ВПО 

порядок розірвання трудового договору 

порядок укладення та припинення контрактів на проходження 
військової служби 

можливість відчуження земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення 

щодо можливості реструктуризації боргу перед надавачами послуг 

порядок виконання судових рішень 

 
У процесі надання консультацій головні спеціалісти відділу 

використовують довідково-інформаційну платформу правових консультацій 
Wikilegalaid, алгоритми, які створюються самими працівниками за принципом 
запитання-відповідь, інші відкриті джерела.  
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності Регіонального центру 
 

За період 4 кварталу 2017 року Регіональним центром з надання БВПД у 
Сумській області  видано  763  доручень адвокатам для надання БВПД, у тому 
числі:  

 

374 для здійснення захисту за призначенням 

65 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

131 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою 

0 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 

1 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 

31 
у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру 

36 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі 

124 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 
до статті 537 КПК 

1 у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) 

 
  Діаграма 1                     Кількість виданих Регіональним центром доручень  

у 2017 році у порівнянні з аналогічним кварталом 2016 року 
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  Діаграма 2     Розподіл осіб за дорученнями, виданими Регіональним центром 
 

 
 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих Регіональним центром доручень 
адвокатам для надання БВПД у 2017 році  в розрізі категорій осіб 

 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4 
 кв 

рік 

1 Для здійснення захисту за призначенням 335 307 280 374 1296 

2 Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

24 40 68 65 197 

3 Особам, які відповідно до положень 
кримінального процесуального 
законодавства вважаються затриманим 
та/або стосовно яких обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою 

118 114 104 131 467 

4 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

4 1 0 0 5 

Захист за 
призначенням;  

374; 49% 

Окремі процесуальні 
дії;  

65; 9% 

Затримані та/або 
обрано запобіжний 

захід у вигляді 
тримання під 

вартою;  

131; 17% 
Примусові заходи 

медичного 
характеру;  

31; 4% 

Засуджені до 
покарання;  

36; 5% 
Відповідно до статті 

537 КПК;  

124; 16% 

Екстрадиція;  

1; 0% 
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5 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

0 0 0 1 1 

6 У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

33 30 19 31 113 

7 Особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження 
волі 

24 13 15 36 88 

8 У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК 

83 79 58 124 344 

9 У процедурах, пов’язаних з видачею 
особи (екстрадицією) 

0 2 1 1 4 

 
Разом за всіма категоріями осіб 621 586 545 763 2515 

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром  
у  4 кварталі  2017 року: 

 

здійснено моніторинг 
      якості  роботи адвокатів  у  20 

судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях 

          проведено 5 бесід з клієнтами 

               проведено  55 анонімних анкетувань адвокатів 

                    проведено 706 
перевірок достовірності наданої 
адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД 



  ВИСНОВОК 59 

 

ВИСНОВОК: 
 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області  
у 4 кварталі 2017 року показав спроможність ефективно 
виконувати поставлені державою завдання 

 

Надання безоплатної правової допомоги – це соціальна програма Уряду 
України, що гарантує людям ефективний захист їхніх прав. 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Сумській області – ефективний правовий механізм, що не лише прикладає 
максимум зусиль для задоволення потреб власних клієнтів, а й координує 
роботу місцевих центрів та бюро правової допомоги. 

Ми працюємо як над забезпеченням якості запропонованих послуг, так і 
над розбудовою міцної платформи для діяльності системи в цілому. 

Працівники Регіонального центру не зупиняються на досягнутому та 
активно прямують до нових звершень! Бо кожен крок на шляху для власного 
професійного зростання – це золоте зерно, що проросте у виглядів мудрої нації! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:   40009  м. Суми  вул. Першотравнева, 29, 3 поверх,  

Регіональний центр  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

у Сумській області 

 

(0542)-60-36-47   (067)-313-66-90   (050)- 412-47-25 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 

 

e-mаil:   office.sumy@legalaid.sm.ua 


