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ВСТУП 3 

 

ВСТУП 
 
Чисельність населення Сумської області станом на 01.01.2017 становить 

1 103,5 тис. осіб. 

На території Сумщини функціонують: Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної допомоги у Сумській області (далі – Регіональний центр) та 
4 місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у містах 
Конотопі, Охтирці, Сумах та Шостці, у складі яких з 01.09.2016 діють 14 бюро 
правової допомоги. 

Відкриття бюро правової допомоги дозволило розширити сферу охоплення 

правовими послугами населення районів області. 

ДІАГРАМА 

динаміки кількості звернень громадян за правовою допомогою 

до місцевих центрів Сумщини у 2017 році 
 

 
  

455 
січень 

727 
лютий 

888 
березень 792 

квітень 641 
травень 602 

червень 

718 
липень 

792 
серпень 

1499 
вересень 

1490 
жовтень 
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листопад 
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грудень 
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січень 
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лютий 
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1734 
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1668 
червень 

1956 
липень 

2038 
серпень 

2199 
вересень 

2183 
жовтень 

2674 
листопад 

2211 
грудень 
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ВСТУП 5 

 

 
Конотопський МЦ охоплює 5 районів обслуговування: 

 

м.Конотоп та Конотопський район 119,3 тис. осіб 
м.Буринь та Буринський район 24.6 тис. осіб 

смт Липова Долина та Липоводолинський район 18,6 тис. осіб 
смт Недригайлів та Недригайлівський район 24,2 тис. осіб 

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

ВСЬОГО: 260,3 тис. осіб 
(23,59% від загальної кількості населення Сумської області) 

 
Охтирський МЦ охоплює 4 райони обслуговування: 

 
м.Охтирка та Охтирський район 75,0 тис. осіб 

смт Велика Писарівка та Великописарівський район 18,9 тис. осіб 
м.Лебедин та Лебединський район 45,7 тис. осіб 

м.Тростянець та Тростянецький район 34,8 тис. осіб 

ВСЬОГО: 174,4 тис. осіб 
(15,80% від загальної кількості населення Сумської області) 

 
Сумський МЦ охоплює 4 райони обслуговування:  
 

м.Суми та Сумський район  331,4 тис. осіб 

м.Білопілля та Білопільський район 50,2 тис. осіб 
смт Краснопілля та Краснопільський район 28,4 тис. осіб 

м.Путивль та Путивльський район 27,5 тис. осіб 

ВСЬОГО: 437,5 тис. осіб 
(39,65% від загальної кількості населення Сумської області) 

 
Шосткинський МЦ охоплює 5 районів обслуговування: 

 

м.Шостка та Шосткинський р-н 97,0 тис. осіб 
м.Глухів та Глухівський р-н 56,4 тис. осіб 

м.Кролевець та Кролевецький р-н 38,0 тис. осіб 
м.Середино-Буда та Середино-Будський р-н 16,3 тис. осіб 

смт Ямпіль та Ямпільський р-н 23,6 тис. осіб 

ВСЬОГО 231,3 тис. осіб 
(20,96 % від загальної кількості населення Сумської області) 
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Відношення кількості населення по Конотопському МЦ  

у відсотках по Сумській області  

 

 
 

Відношення кількості населення по Охтирському МЦ  

у відсотках по Сумській області  

 

 
 

Інші райони 
Сумської області 

76% 

м.Конотоп та 
Конотопський 

район 
11% 

м.Буринь та 
Буринський район 

2% 

Липоводолинський 
район 

2% 

Недригайлівський 
район 

2% 

м.Ромни та 
Роменський район 

7% 

Інші райони Сумської 
області 

84% 

м.Охтирка та 
Охтирський р-н 

7% 

Великописарівський 
р-н 
2% 

м.Лебедин та 
Лебединський р-н 

4% 

Тростянецький р-н 
3% 
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Співвідношення кількості населення по Сумському МЦ  

у відсотках по Сумській області 

 

 
 

Співвідношення кількості населення по Шосткинському МЦ  

у відсотках по Сумській області 

 

 
 

Інші райони Сумської 
області 

60% 

м.Суми та Сумський 
р-н 
30% 

м.Білопілля та 
Білопільський р-н 

5% 

Краснопільський р-н 
3% 

м.Путивль та 
Путивльський р-н р-н 

2% 

Інші райони  
Сумської області 

79% 

м.Шостка та 
Шосткинський р-н 

9% 

м.Глухів та 
Глухівський р-н 

5% 

м.Кролевець та 
Кролевецький р-н 

3% 

Середино-Будський 
р-н 
2% 

Ямпільський р-н 
2% 
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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 

 

Знати свої права – обов’язок кожного свідомого громадянина, особливо 
тих, кому законом гарантовано право на безоплатну правову допомогу з боку 
держави. Тож вкрай важливим напрямком нашої діяльності є робота з 
територіальними громадами, що об’єднують людей та виражають їх колективні 
інтереси.  

Спрямувавши свої зусилля на співпрацю, перш за все, з осередком 
громади, забезпечивши її правовими знаннями та розумінням роботи системи 
БВПД – досягнення та забезпечення правового захисту кожної особи вже буде 
надбанням не тільки окремого громадянина, а й усієї територіальної громади. 

З цією метою місцевими центрами вивчено правові потреби мешканців 
територіальних громад та здійснено аналіз правових питань клієнтів, які 
звернулися у 2017 року за правовою допомогою.  
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Сформовано правові «дорожні карти», де зазначено інформацію щодо 
тематики співпраці з правових питань із управлінцями територіальних громад 
та органів влади, окремими категоріями громадян.  

Під час проведення правопросвітницьких заходів враховується не тільки 
рівень правової інформованості про можливості системи БВПД регіону, але й 
правова освіченість різновікових груп населення за категоріями правових 
питань. 

Для визначення правових потреб мешканців районів Конотопський МЦ у 
своїй діяльності успішно застосовує інтер-активний опитувальник, розміщений 
на сторінці Facebook Конотопського МЦ за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_YIFdUuBnI4elyh9XyOAEEJrq5moV0C8SsZux2odDhz
0glw/viewform.  

 
 
За результатами аналізу відповідей респондентів щомісячно 

працівниками цього місцевого центру проводиться аналіз правових потреб 
громад районів та визначаються пріоритетні теми у проведенні 
правопросвітницьких заходів для певної території обслуговування. 

Правопросвітницька робота з конкретними групами населення Сумщини, 
спрямована на запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, 
злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ Уряду.  

Не оминули увагою фахівці системи БВПД і вразливі категорії осіб, серед 
яких -  учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, безхатченки тощо.  

Загалом, у 2017 році проведено (взято участь) у 186 заходах для 
вразливих категорій населення, у тому числі для учасників АТО, ВПО, 
безхатченків тощо. 

Цікавим та результативним став для учасників «круглий стіл», 
проведений 17.02.2017 за темою: «Актуальні аспекти соціального захисту 
учасників АТО». Цей захід спільно з Регіональним центром організували 
представники Охтирського МЦ та громадської організації «Громадське бюро 
«Правозахист» за підтримки Фонду сприяння демократії  розвитку посольства 
США в Україні. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_YIFdUuBnI4elyh9XyOAEEJrq5moV0C8SsZux2odDhz0glw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_YIFdUuBnI4elyh9XyOAEEJrq5moV0C8SsZux2odDhz0glw/viewform
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На фото: учасники круглого столу на тему: «Актуальні аспекти соціального захисту 
учасників АТО», 17.02.2017, м.Охтирка 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-
uchasnykiv-ato  

 
А вже 21.04.2017 у м.Суми підбито підсумки співпраці в області, у напрямі 

захисту прав учасників АТО. Це була масштабна фінальна міжрегіональна 
конференція у рамках завершення проекту «Знай! Вимагай! Навчай! Мережа 
параюристів з питань захисту прав учасників АТО та членів їх сімей».  

 
 
На фото: учасники фінальної міжрегіональної  конференції у рамках завершення проекту 
«Знай! Вимагай! Навчай! Мережа параюристів з питань захисту прав учасників АТО та 
членів їх сімей», 21.04.2017, м. Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-spivpratsi-v-
oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/aktualni-aspekty-sotsialnoho-zakhystu-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-spivpratsi-v-oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-spivpratsi-v-oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
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Серед учасників заходу – начальниця управління забезпечення доступу 

до правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги 
Олена СІНЧУК, яка наголосила на тому, що юристи та адвокати, які працюють у 
системі правової допомоги, докладають усіх зусиль для забезпечення прав 
учасників АТО та членів їх родин.  

На думку партнерів проекту – Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області та ГО 
«Правозахист», перший спільний проект можна вважати успішним. Так, Олена 
ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру, ще раз наголосила на необхідності 
уваги до проблем захисту прав учасників антитерористичної операції.  

Велику увагу варто приділити взаємодії Регіонального центру з органами 
державної влади.  

Представники Регіонального центру беруть участь у 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 у громадському транспорті, стану розслідування 
факту вандалізму на місцях поховання учасників АТО тощо. 

 

 
 
На фото: засідання Координаційної ради з надання допомоги учасникам АТО та членам їх 
сімей у Сумській області, 16.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/olena-demchenko-vziala-uchast-v-zasidanni-
koordynatsiinoi-rady-z-nadannia-dopomohy-uchasnykam-ato-ta-chlenam-ikh-simei-u-sumskii-
oblasti 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/olena-demchenko-vziala-uchast-v-zasidanni-koordynatsiinoi-rady-z-nadannia-dopomohy-uchasnykam-ato-ta-chlenam-ikh-simei-u-sumskii-oblasti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/olena-demchenko-vziala-uchast-v-zasidanni-koordynatsiinoi-rady-z-nadannia-dopomohy-uchasnykam-ato-ta-chlenam-ikh-simei-u-sumskii-oblasti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/olena-demchenko-vziala-uchast-v-zasidanni-koordynatsiinoi-rady-z-nadannia-dopomohy-uchasnykam-ato-ta-chlenam-ikh-simei-u-sumskii-oblasti
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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, 15.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/cherhove-zasidannia-koordynatsiinoi-rady-
vidbulos-u-sumakh  

 
Заходи подібного формату для учасників АТО, внутрішньо переміщених 

осіб проводяться в області постійно. 

 
На фото: учасники круглого столу «Актуальні питання в роботі з внутрішньо 

переміщеними особами: соціальний захист та реалізації прав ВПО», 20.07.2017, м. Шостка 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-aktualni-
pytannia-v-roboti-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy-sotsialnyi-zakhyst-ta-realizatsii-prav-
vpo 

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/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-aktualni-pytannia-v-roboti-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy-sotsialnyi-zakhyst-ta-realizatsii-prav-vpo
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-aktualni-pytannia-v-roboti-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy-sotsialnyi-zakhyst-ta-realizatsii-prav-vpo
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-shosttsi-vidbuvsia-seminar-aktualni-pytannia-v-roboti-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy-sotsialnyi-zakhyst-ta-realizatsii-prav-vpo
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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 
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  

 

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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Зазначимо, що одним із пріоритетних напрямків діяльності системи 
безоплатної правової допомоги, що спрямований на підвищення правової 
освіти та культури громадян, є правопросвітницька робота. Для широкого кола 
населення працівники Регіонального та місцевих центрів активно проводять 
правопросвітницькі заходи.  

У 2017 році у колективах установ різної форми власності проведено 487 
правопросвітницьких заходів, у навчальних закладах – 287. 

Не оминають працівники Регіонального центру і тему ролі гендерного 
фактору. Тож, 25.04.2017 на регіональній конференції «Мультидисциплінарні 
гендерно-чутливі ініціативи», що проведена Сумським державним 
університетом, науковці, аспіранти, представники органів державної влади, 
громадських організацій обговорили дослідження гендерної ситуації в Україні. 
Олена ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру, виступила перед зібранням 
з доповіддю на тему: «Попередження домашнього насильства». 
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На фото: Олена ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру,  виступає з тематики щодо  
попередження насильства у сім'ях, 25.04.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/henderni-aspekty-obhovoryly-u-sumakh  

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/henderni-aspekty-obhovoryly-u-sumakh
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Уже традиційно, у Державному закладі післядипломної освіти «Сумський 

центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій» Оленою ДЕМЧЕНКО, директором Регіонального центру,  
проводяться лекції на тему: «Роль системи безоплатної вторинної правової 
допомоги в посиленні правової спроможності територіальних громад 
Сумщини».   

 

 
 
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  

 
 

Активну правопросвітницьку діяльність у колах педагогів, у межах 
Меморандуму про співпрацю із Сумським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти, здійснювала й начальник відділу моніторингу діяльності 
місцевих центрів Наталія ПОСТАВСЬКА.  

В окремих випадках кількість присутніх під час зустрічі досягала 150 осіб. 
Учасники мали змогу дізнатися як загалом про специфіку діяльності системи 
безоплатної правової допомоги, так і отримати інформацію щодо можливості 
скористатися послугами центрів та бюро правової допомоги, що діють на 
Сумщині. 

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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На фото: Наталія ПОСТАВСЬКА під час роботи з педагогами Сумщини, 18.09.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohiv-sumshchyny-oznaiomyly-zi-
spetsyfikoiu-systemy-bpd 

У рамках проекту ЮНІСЕФ «Найбільший урок у світі» (World`s Largest 
Lesson), 20.12.2017 начальник Роменського бюро правової допомоги Алла 
ЄРНЬЄЙ взяла участь у онлайн-тренінгу ЮНІСЕФ «Найбільший урок у світі» з 
нагоди Всесвітнього дня дитини. 

Мета даного проекту – підтримка дітей в Україні та в світі, дітей, які 
страждають від конфліктів, насилля, бідності та хвороб. Україна приєдналася до 
цієї глобальної акції завдяки цьому проекту та участі волонтерів з усіх куточків 
нашої держави. У рамках  заходу планується, щоб якомога більша кількість 
школярів та молодих людей у різних куточках України дізналася про нові цілі та 
завдання розвитку, які Організація Об'єднаних Націй планує досягти до 2030 
року.  

Серед 500 волонтерів з усієї України, які зареєструвалися для участі у 
проекті, для участі було обрано і Аллу ЄРНЬЄЙ. Вона подала заявку, пройшла 
відбір та отримала запрошення для проведення правопросвітницьких 
навчальних уроків для дітей у навчальних закладах м. Ромни та Роменського 
району у термін з 20.11.2017 (Всесвітній день дитини) по 11.12.2017 (День 
народження ЮНІСЕФ). 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohiv-sumshchyny-oznaiomyly-zi-spetsyfikoiu-systemy-bpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pedahohiv-sumshchyny-oznaiomyly-zi-spetsyfikoiu-systemy-bpd
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На фото: начальник Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ - учасниця онлайн-

тренінгу ЮНІСЕФ «Найбільший урок у світі» 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nachalnyk-romenskoho-biuro-pravovoi-
dopomohy-vziala-uchast-u-onlain-zakhodi-z-nahody-vsesvitnoho-dnia-dytyny 

 
У рамках співпраці  з реалізації ефективної державної політики у сфері 

зайнятості населення та розширення можливостей доступу до безоплатної 
правової допомоги для громадян, працівники місцевих центрів брали участь у 
спільних із центрами зайнятості семінарах, під час яких роз’яснювали присутнім 
основні напрями роботи бюро правової допомоги, положення Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», основні принципи надання безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 
БВПД.  
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nachalnyk-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-vziala-uchast-u-onlain-zakhodi-z-nahody-vsesvitnoho-dnia-dytyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nachalnyk-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-vziala-uchast-u-onlain-zakhodi-z-nahody-vsesvitnoho-dnia-dytyny
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Тематика проведених  семінарів досить різноманітна: 
 

укладення договору оренди  

отримання земельних ділянок учасниками АТО 

трудові взаємовідносини між працівником та роботодавцем 

отримання субсидій 

право власності 

отримання аліментів 

 
Також, у ході зустрічей надаються вичерпні відповіді на питання 

присутніх. Проведення спільних семінарів для безробітних є дуже актуальним, 
адже люди мають можливість отримати не тільки роз’яснення з приводу їх 
прав, але й фахову консультацію. 

 

 
 
На фото: на базі Конотопського міськрайонного центру зайнятості відбувся семінар для 
безробітних учасників АТО на тему: «Соціальний та правовий захист учасників АТО та їх 
сімей», виступає директор Конотопського МЦ Олександр МУХА, 13.12.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-miskraionnomu-tsentri-
zainiatosti-vidbuvsia-seminar-dlia-uchasnykiv-ato 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930788980413128/930786700413356/?ty
pe=3&theater 

 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-miskraionnomu-tsentri-zainiatosti-vidbuvsia-seminar-dlia-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-miskraionnomu-tsentri-zainiatosti-vidbuvsia-seminar-dlia-uchasnykiv-ato
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930788980413128/930786700413356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930788980413128/930786700413356/?type=3&theater
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На фото: консультації у Лебединському районному центрі зайнятості надає начальник 
Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ, 13.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166455473484974 

 

 
 
На фото: момент співпраці Краснопільського бюро правової допомоги та 
Краснопільського районного центру зайнятості у рамках реалізації правопросвітницького 
проекту «Я маю право!», правові рекомендації надає головний спеціаліст Краснопільського 
бюро правової допомоги Володимир ПИЛИПЕЦЬ (праворуч), 22.12.2017, смт Краснопілля 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.8272012607125
56/1521319884634020/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166455473484974
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.827201260712556/1521319884634020/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.827201260712556/1521319884634020/?type=3&theater
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На фото: начальник Ямпільського бюро правової допомоги Володимир ЛЯЩЕВСЬКИЙ 
спільно з начальником відділу моніторингу діяльності місцевих центрів Регіонального 
центру Наталією ПОСТАВСЬКОЮ, директором Шосткинського МЦ  Миколою ГУДІМОЮ, 
інтегратором центру Юлією ЗАЦАРИННОЮ проводить інформаційно-тематичний 
семінар для безробітних на тему:  «Бюро правової допомоги: ваш правовий провідник», 
29.11.2017, смт  Ямпіль 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/v-smt-yampil-vidbuvsia-seminar-biuro-
pravovoi-dopomohy-vash-pravovyi-providnyk 

 
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.  

У 2017 році очільники Регіонального та місцевих центрів брали участь у: 
 

101 засіданні сесій обласної, міських (районних) рад; 

71 колегії обласної та районних державних адміністрацій 

 
Підтримка високого рівня взаємодії з органами місцевого 

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

Систематичні виїзди та участь у засіданнях колегій та сесіях – запорука 
тісної співпраці та взаєморозуміння - саме цей принцип взято на озброєння в 
Охтирському МЦ. Високий рівень активності та співпраці з органами місцевої 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/v-smt-yampil-vidbuvsia-seminar-biuro-pravovoi-dopomohy-vash-pravovyi-providnyk
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/v-smt-yampil-vidbuvsia-seminar-biuro-pravovoi-dopomohy-vash-pravovyi-providnyk
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влади демонструє протягом звітного кварталу 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, м.Лебедин 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1108449572618898      

 
  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1108449572618898
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Усе більше закладів, установ та організацій залучається до співпраці із 
Регіональним та місцевими центрами. Лише у 2017 році центрами укладено 
55 Меморандумів (договорів) про співпрацю. Загальна їх кількість на кінець 
звітного періоду  становить 206.   

Так, 31.01.2017 між Головним управлінням Національної поліції в 
Сумській області в особі начальника – Миколи ЛУШПІЄНКА та Регіональним 
центром в особі директора – Олени ДЕМЧЕНКО підписано Меморандум про 
співпрацю. Метою Меморандуму стала співпраця в частині попередження, 
виявлення та недопущення випадків катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність видів поводження, порушень права на 
захист, права на безоплатну вторинну правову допомогу та гарантій 
адвокатської діяльності. 

 

 
 
На фото: підписання Меморандуму про співпрацю  із Нацполіцією, 31.01.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-
natspolitsiieiu-sumshchyny 

 
Про форми співпраці з установами освіти на теренах області зазначено у 

підписаному 01.03.2017 договорі між Регіональним центром та Сумським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-natspolitsiieiu-sumshchyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-natspolitsiieiu-sumshchyny
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На фото: договір про співпрацю підписують директор Регіонального центру Олена 
ДЕМЧЕНКО та ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
Юрій НІКІТІН, 01.03.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidpysano-dohovir-pro-spivpratsiu-
iz-oblasnym-instytutom-pisliadyplomnoi-pedahohichnoi-osvity  

 
Так, 14.06.2017 між Регіональним центром та Північно-Східним 

міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції з метою розширення можливостей доступу до 
безоплатної правової допомоги засудженим особам  підписано Меморандум 
про співпрацю. 

Підписання Меморандуму із органом пробації є актуальним для 
консолідації зусиль, спрямованих на співпрацю в частині попередження, 
виявлення, недопущення випадків катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують людську гідність, видів поводження, порушень 
права на захист, права на безоплатну вторинну правову допомогу та гарантій 
адвокатської діяльності.   

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidpysano-dohovir-pro-spivpratsiu-iz-oblasnym-instytutom-pisliadyplomnoi-pedahohichnoi-osvity
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidpysano-dohovir-pro-spivpratsiu-iz-oblasnym-instytutom-pisliadyplomnoi-pedahohichnoi-osvity
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На фото: підписання Меморандуму з Північно-Східним міжрегіональним управлінням з 
питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, 14.06.2017, 
м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-zakhysti-prav-zasudzhenykh-rehionalnyi-
tsentr-z-nadannia-bvpd-pidpysav-memorandum-iz-orhanom-probatsii 

 

Усіма місцевими центрами Сумщини підписано такі Меморандуми/угоди 
про співпрацю з відділами пробації. 

З метою розширення можливостей доступу до безоплатної правової 
допомоги громадян між Сумським державним університетом (СумДУ) та 
Регіональним центром 15.06.2017 укладено Меморандум про співпрацю. 
Співпраця ведеться із Гендерним ресурсним центром СумДУ, який займається, 
зокрема, вивченням ситуації із впровадженням гендерної рівності у Сумській 
області, вивченням громадської думки, організацією та проведенням 
соціологічних досліджень з питань гендерної рівності. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-zakhysti-prav-zasudzhenykh-rehionalnyi-tsentr-z-nadannia-bvpd-pidpysav-memorandum-iz-orhanom-probatsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-zakhysti-prav-zasudzhenykh-rehionalnyi-tsentr-z-nadannia-bvpd-pidpysav-memorandum-iz-orhanom-probatsii
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На фото: підписаний Меморандум  про співпрацю із Сумським державним університетом 
демонструється пресі керівником Координаційного центру гуманітарної політики 
Сумського державного університету Ніною СВІТАЙЛО та директором Регіонального 
центру Оленою ДЕМЧЕНКО, 15.06.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/memorandum-iz-sumskym-derzhavnym-
universytetom-pidpysano-rehionalnym-tsentrom 

 
 Регіональний центр та Департамент освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації 21.08.2017 підписали Меморандум про співпрацю. 
«Нові формати такої співпраці відкривають можливість формувати 

правосвідому поведінку учнів, адже правова обізнаність є запорукою не лише 
свідомого правокористування, а й поваги до законів, що визначають 
повсякденний перебіг нашого життя», - говорить з цього приводу Олена 
ДЕМЧЕНКО, директор Регіонального центру. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/memorandum-iz-sumskym-derzhavnym-universytetom-pidpysano-rehionalnym-tsentrom
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/memorandum-iz-sumskym-derzhavnym-universytetom-pidpysano-rehionalnym-tsentrom
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На фото: директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО та директор Департаменту 
освіти і науки Сумської облдержадміністрації Вікторія ГРОБОВА під час підписання 
Меморандуму про співпрацю, 21.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/z-osvitianamy-sumshchyny-ukladeno-
memorandum-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/z-osvitianamy-sumshchyny-ukladeno-memorandum-pro-spivpratsiu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/z-osvitianamy-sumshchyny-ukladeno-memorandum-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, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spivpratsia-z-tsentrom-borotby-z-koruptsiieiu-
ta-tinovoiu-ekonomikoiu  
 

Представники Сумщини брали участь у засіданні робочої групи 
пілотування модельних програм надання безоплатної правової допомоги в 
регіонах. 

 

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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На фото: директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО (у центрі) та інтегратор 
Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК (зліва) під час участі у засіданні робочої групи 
пілотування модельних програм надання безоплатної правової допомоги в регіонах, 
03.07.2017, м. Київ 

 
А ось і реальний результат навчання, адже 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 МЦ. 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://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 

Важливим напрямком у співпраці з партнерами – є проведення  
семінарів, тренінгів для посадовців органів місцевого самоврядування, 
територіальних громад, на яких розглядається актуальна тематика. У 2017 
році їх проведено 71. 
  

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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Виготовлення та розповсюдження методичних матеріалів та буклетів хоча 
і вимагає певних зусиль та часу, але, разом з тим, являється ефективним 
методично-консультаційним доповненням до теоретичного викладення 
правопросвітницької інформації. У 2017 році місцевими центрами розроблено 
47 методичних рекомендацій та розповсюджено більше 5,8 тис. примірників 
цієї поліграфічної продукції. 

 

 
На фото: буклет, розроблений правниками Охтирського МЦ 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1154698067994048 
 
 
  

  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1154698067994048
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На фото: буклет, розроблений правниками Сумського МЦ 

  

           
 
На фото: буклети, розроблені правниками Шосткинського МЦ 
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Тільки забезпечивши високий рівень взаємодії та співпраці з місцевою 
владою, можна говорити про ефективний розвиток системи БВПД, у тому числі 
шляхом прийняття ПРОГРАМ розвитку системи безоплатної правової допомоги. 

У 2017 році в Сумській області успішно реалізується 17 місцевих програм 
надання безоплатної правової допомоги населенню територіальних громад: 
Охтирському МЦ – 6; Шосткинському МЦ – 6; Сумському МЦ – 3; Конотопський 
МЦ – 2.  

Значущою подією у грудні 2017 року стало відкриття Школи волонтерів – 
освітньої платформи для громадян, готових здобувати правові знання та 
практичні навички, володіти юридичним інструментом та бути корисним 
громаді. Ініціаторами події стали Сумський МЦ, громадська організація «Альянс 
«Правозахист» та громадська організація «Сумське громадське коло». 

Започаткування Школи волонтерів в м. Суми сприятиме динамічному 
подоланню правового нігілізму Сумської громади. 

 
 
На фото: промова директора Сумського МЦ Валентини ТРОШЕЧКО (ліворуч) з приводу 
відкриття Школи волонтерів, 04.12.2017, м. Суми 
Детальніше за посиланням: 
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/14500-ty-dobra-lyudyna-ty-volonter.html  
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1513908092041866/1513907788708563/?typ
e=3&theater 
 

Громадські радники – це люди, які не мають юридичної освіти, але 
пройшли спеціальне навчання, спрямоване на правову допомогу жителям 
місцевої громади у найбільш типових для них питаннях. Інша можлива назва 
громадських радників – параюристи. Слово «параюрист» наразі маловідоме в 
Україні, але в інших країнах саме параюристи забезпечують надання «швидкої» 
правової допомоги в громадах. Надають першу допомогу – правову – 
консультації, інформація та перенаправлення.  

http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/14500-ty-dobra-lyudyna-ty-volonter.html
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1513908092041866/1513907788708563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1513908092041866/1513907788708563/?type=3&theater
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Улітку 2017 року здійснено відбір кандидатів до Всеукраїнської  школи 
параюристів. Із 400 претендентів обрано 23 особи, у тому числі:                        
Счастливцев Я.О., Соловйова Л.І. (Путивльський район), Камінська С.О. 
(м.Суми), Бороздін В.А. (м.Шостка). За результатами навчання у грудні 2017 
року вищезазначеними особами отримано Свідоцтво, яке засвідчує, що 
учасники пройшли навчальну програму для громадських радників 
(параюристів). 
 

 
 
На фото: перший випуск громадських радників «Системні зміни через співпрацю», серед 
яких є представники Сумщини, 15.12.2017, м. Київ 
Детальніше за посиланням: 
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/178-hruden-2017/2159-pershi-hromadski-radnyky-v-ukraini-
proishly-navchannia  
 

Підсумок роботи колективу Сумського МЦ - це отримання визнання на 
рівні територіальної громади м. Суми. Свідченням цього стало вручення 
нагороди «Соціальний Оскар СумДУ - 2017» в номінації «Соціальні інновації в 
сфері публічного управління». Урочиста церемонія нагородження відбулася 
28.11.2017 в Сумському державному університеті, де були високо оцінені 
результати соціально-спрямованої та правозахисної роботи Сумського МЦ. 

 

http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/178-hruden-2017/2159-pershi-hromadski-radnyky-v-ukraini-proishly-navchannia
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/178-hruden-2017/2159-pershi-hromadski-radnyky-v-ukraini-proishly-navchannia
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На фото: директор Сумського МЦ Валентина ТРОШЕЧКО (в центрі) на церемонії 
нагородження переможців «Соціального Оскара СумДУ - 2017», 28.11.2017, м. Суми 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/my-peremozhtsi  
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1495393853893290/1495393677226641/?typ
e=3&theater 
 

Регіональний та місцеві центри разом активно співпрацюють для кращої 
комунікації та підвищення правових знань. У 2017 році проведено 38 спільних 
заходів. 

Зокрема, за ініціативою Регіонального центру 10.02.2017 відбувся круглий 
стіл на тему: «Співпраця системи БПД з правозахисними органами: свіжі ідеї та 
нові виклики. Механізми додержання прав людини та рівного доступу 
громадян до правосуддя». Участь у заході взяла очільниця Управління 
забезпечення доступу до правової допомоги Координаційного центру з 
надання правової допомоги – Олена СІНЧУК. 

Під час засідання круглого столу, серед учасників якого – представники 
місцевої прокуратури, судів, адвокатури та громадських правозахисних 
організацій – обговорено результати діяльності системи безоплатної правової 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/my-peremozhtsi
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1495393853893290/1495393677226641/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1495393853893290/1495393677226641/?type=3&theater
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допомоги в Україні та, зокрема, в Сумській області у 2016 році, проблемні 
питання та перспективні напрями співпраці на майбутнє. 

 

  
На фото:  засідання у форматі «круглий стіл» з  представниками місцевої прокуратури, 
судів, адвокатури та громадських правозахисних організацій, 10.02.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-
u-sumakh  

 

Зустріч стала знаковою та отримала широкий резонанс у засобах масової 
інформації. Захід із представником Координаційного центру з надання правової 
допомоги Оленою СІНЧУК став широко відомим у владних колах Сумщини.  

Так, 10.02.2017 ця новина з’явилася на веб-сайті Сумської обласної ради. 
 

 
 
На фото: матеріал про круглий стіл у  розділі «Актуальні новини» веб-сайту Сумської 
облради, 10.02.2017 
Детальніше за посиланням:  
https://sorada.gov.ua/actual/18169-pro-prava-ljudyny-govoryly-na-kruglomu-stoli-za-uchasti-
predstavnykiv-justytsiji-ta-oblrady.html 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prava-liudyny-hovoryly-na-kruhlomu-stoli-u-sumakh
https://sorada.gov.ua/actual/18169-pro-prava-ljudyny-govoryly-na-kruglomu-stoli-za-uchasti-predstavnykiv-justytsiji-ta-oblrady.html
https://sorada.gov.ua/actual/18169-pro-prava-ljudyny-govoryly-na-kruglomu-stoli-za-uchasti-predstavnykiv-justytsiji-ta-oblrady.html
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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. 

 
 
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  

 
А от сприяння розвитку системи БВПД у громадах здійснюється і через 

надання інформаційно-роз’яснювальної підтримки громадським організаціям.  
Резонансу набувають і спільні заходи, які, відповідно до укладених 

Меморандумів про співпрацю, Регіональний центр активно проводить з 
громадськими організаціями. Наприклад, 24.03.2017 відбувся круглий стіл 
«Захист прав людини: практичний досвід», приурочений до Міжнародного дня 
права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності 
жертв. Захід організовано Регіональним центром та громадською приймальнею 
Української Гельсінської спілки з прав людини у м. Суми. 

Варто зазначити, що захід у рамках співпраці набув широкого розголосу у 
правозахисничій сфері. Про цю подію зазначено на всеукраїнському сайті 
Української Гельсінської спілки з прав людини.  

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
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На фото: скрін веб-сайту Української Гельсинської спілки з прав людини, про проведення  
спільного  заходу, 24.03.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
https://helsinki.org.ua/articles/u-sumah-obhovoryuvaly-praktychnyj-dosvid-zahystu-prav-lyudyny/ 

 
З метою підвищення кваліфікації працівників системи БВПД  громадською 

організацією «Крим СОС» проведено 2 тренінги (27.03.2017, 28.03.2017) на 
тему: «Захист прав внутрішньо переміщених осіб. Проблемні питання надання 
первинної та вторинної правової допомоги ВПО», у яких брали участь директор 
Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО, заступник директора Валентина 
ВОЛОБУЄВА, працівники місцевих центрів та їх структурних підрозділів - бюро 
правової допомоги Сумщини. 

https://helsinki.org.ua/articles/u-sumah-obhovoryuvaly-praktychnyj-dosvid-zahystu-prav-lyudyny/
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На фото: тренінг, організований у рамках Меморандуму про співпрацю з громадською 
організацією  «Крим СОС», для працівників системи БВПД Сумщини,  27.03.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znaiemo-vmiiemo-zakhyshchaiemo-prava-
pereselentsiv 

 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znaiemo-vmiiemo-zakhyshchaiemo-prava-pereselentsiv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/znaiemo-vmiiemo-zakhyshchaiemo-prava-pereselentsiv
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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. 

 

 
 
На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру бере 
участь 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  

  

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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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». 
  

 
 
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  
 

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. 

 

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


Переорієнтація системи БПД 42 
 

 
 
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  

 
Масштабним заходом, організованим Регіональним центром  06.12.2017 

у Сумській обласній державній адміністрації, став 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 
окреслити основні напрямки взаємодії державних органів, органів місцевого 
самоврядування та громадський інституцій» - зазначив Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ.  
  

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: учасники круглого столу на тему: «Взаємодія гілок влади, державних та 
громадських інституцій заради дотримання прав людини», 06.12.2017, м.Суми   
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://oht.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/6837-poperedzhenij-znachit-zakhishchenij 
 

  

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://oht.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/6837-poperedzhenij-znachit-zakhishchenij
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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, м.Суми 
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  

 
  

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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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. 

 

 
 
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  

 
ЦІКАВО, ПІЗНАВАЛЬНО, НОВИЙ ФОРМАТ – ось як можна говорити про 

тренінг «Гендерний хакатон: технології й медіа в досягненні гендерної 
рівності», що проведений 15.06.2017 Сумським державним університетом, у 
якому брали участь директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО, її 
заступник – Валентина ВОЛОБУЄВА, інтегратор Конотопського МЦ Валентина 
ВОЛІК. 

 

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: спілкування учасників гендерного хакатону,  15.06.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-staly-
spikeramy-pershoho-dnia-hendernoho-khakatonu 
 

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/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-staly-spikeramy-pershoho-dnia-hendernoho-khakatonu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-staly-spikeramy-pershoho-dnia-hendernoho-khakatonu
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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  

  
Протягом травня-червня 2017 року Охтирським МЦ спільно з Охтирським 

міським центром позашкільної освіти – Мала Академія наук учнівської молоді 
реалізовано проект «Правова орбіта».  

Метою проекту є надання можливості вихованцям літнього профільного 
табору дослідницько-експериментального напряму «Юні науковці» практично 
познайомитися з основами правознавства, сприяти становленню активної 
позиції учнів щодо реалізації прав і свобод людини, сформувати мотивацію та 
вміння для відповідальної частини молоді в громадському житті, створити 
умови для набуття учнями досвіду громадської дії, демократичної поведінки та 
конструктивної взаємодії.  
  

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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Серед проведених заходів: презентація проекту на конференції; екскурсія 
до Охтирського МЦ; «правовий квест», під час якого учасники ознайомилися з 
роботою Охтирського відділу поліції, Охтирської місцевої прокуратури, 
Охтирського міськрайонного відділу з питань пробації, Охтирської міської ради; 
лекторій на тему: «Види інформації та порядок подання запиту на інформацію»; 
участь у відкритому судовому засіданні; рольова гра у формі судового засідання 
«Час суду». 

У приміщенні Охтирського суду 09.06.2017 працівниками Охтирського 
МЦ, спільно з головою Охтирського суду Наталією ПЛОТНІКОВОЮ, для них 
проведено «репетицію» судового процесу, в якому учні виступали в ролі 
безпосередніх учасників. 

 

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

 
  

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

 

 
 

На фото: для обдарованої молоді проведення рольової гри «ЧАС СУДУ» стало підсумком 
проекту «Правова орбіта», 16.06.2017, м.Охтирка 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1061557283974794 

 

  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1061557283974794
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У 3 кварталі 2017 року за підтримки відділу освіти Охтирської міської ради 
правниками Охтирського МЦ втілено в життя новий освітньо-виховний проект 
«РОЗУМІЄМО ПРАВА ДІТЕЙ». 

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

 

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

 
  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1117634548367067
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Протягом вересня 2017 року  забезпечено проведення в усіх навчальних 
закладах м.Охтирка тренінгів  для учнів 9-х класів  «Розуміємо свої права». 

 

 
 
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 

 
 Продовженням його реалізації стало проведення у жовтні 2017 р. 
підсумкового командного історико-правового КВЕСТУ в м.Охтирка: «Вчора, 
сьогодні, завтра – розуміємо права дітей!». 
 У ході КВЕСТУ, який проводився у формі змагання, учні повинні згідно з 
«маршрутними листами» пройти 6 «станцій»: «поліція», «суд», «міська рада», 
«музей» та центр культури та дозвілля «Кнежа», на кожній з яких проводився 
історико-правовий конкурс. За результатом оцінювання визначалися у підсумку 
бали та місце команд. 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/?fref=ts
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На фото:  Марина ЛАПОНОГ – інтегратор Охтирського МЦ з учнями на першій «станції» 
КВЕСТУ, 04.10.2017, м.Охтирка  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384 
 

 Гостями заходу цього дня стали представники «Харківської 
міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи»: Анна НЕКРУТ та Ірина 
ШАБЕЛЬНИК; представник Регіонального центру - Наталія ПОСТАВСЬКА, 
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. 
 Після проходження останньої «станції» оголошено загальний збір усіх 
учасників КВЕСТУ та проведено нагородження переможців у номінаціях: «За 
ерудованість», «За дисциплінованість», «За злагодженість», «За креативність», 
«За командний дух», «За кмітливість», «За волю до перемоги».       
  
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384
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На фото: нагородження учасників КВЕСТУ проводить начальник відділу освіти Охтирської 
міської ради Анатолій ТРОНЬ,04.10.2017, м.Охтирка 
 

ФОТО НАГОРОД ЗА ПРИЗОВІ МІСЦЯ 

 

 
 
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://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/1020-moji-prava-zakinchuyutsya-tam-de-
pochinayutsya-prava-inshoji-lyudini 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520323248320837&id=232023563817475 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384  

 

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://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/1020-moji-prava-zakinchuyutsya-tam-de-pochinayutsya-prava-inshoji-lyudini
http://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/1020-moji-prava-zakinchuyutsya-tam-de-pochinayutsya-prava-inshoji-lyudini
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520323248320837&id=232023563817475
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384


Переорієнтація системи БПД 54 
 

Інноваційні підходи працівників Охтирського МЦ у роботі з талановитою 
молоддю сприяють вихованню поваги до права та Закону, поглиблюють знання 
школярів з правознавства, сприяють їх творчій самореалізації, формують 
свідомий вибір майбутньої професії, пов’язаної з юриспруденцією. 

 
Особливу увагу варто приділити реалізації в Сумській області 

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 сприяє 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 2017 році робоча група здійснила 39 виїздів. У полі уваги представників 
«мобільних точок доступу до системи БВПД» опинилися 18 районів Сумщини. 

Інформацію про графік роботи розміщено на веб-сайті Регіонального 
центру. А ось таке промовисте оголошення про проведення спільного прийому 
громадян в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» з’явилося на сайті 
Великописарівської райдержадміністрації.  

 

 
 
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 

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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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. 

 

 
 
На фото: директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО, директор Шосткинського 
МЦ Микола ГУДІМА та представник Головного територіального управління юстиції у 
Сумській області надають правову консультацію представнику місцевого самоврядування 
в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 07.09.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-hrupa-mobilnykh-tochok-dostupu-do-
systemy-bvpd-konsultuvala-hromadian-u-seredyno-budskomu-raioni 
 

 
 
На фото: у рамках реалізації проекту «Я маю право!» інформування населення с. Річки 
Білопільського району проводять Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора 
Регіонального центру (зліва) та головний спеціаліст Білопільського бюро правової 
допомоги Альона БОВКУН (справа), 28.09.2017, Білопільський  район 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ya-mayu-pravo-realizatsiia-
zahalnonatsionalnoho-pravoprosvitnytskoho-proektu-na-bilopilshchyni  
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-hrupa-mobilnykh-tochok-dostupu-do-systemy-bvpd-konsultuvala-hromadian-u-seredyno-budskomu-raioni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robocha-hrupa-mobilnykh-tochok-dostupu-do-systemy-bvpd-konsultuvala-hromadian-u-seredyno-budskomu-raioni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ya-mayu-pravo-realizatsiia-zahalnonatsionalnoho-pravoprosvitnytskoho-proektu-na-bilopilshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/ya-mayu-pravo-realizatsiia-zahalnonatsionalnoho-pravoprosvitnytskoho-proektu-na-bilopilshchyni
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На фото: спільний виїзд за проектом «Я маю право!» 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  
 

  

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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Традиційною стала на Сумщині така форма експрес-повідомлень про 
систему безоплатної правової допомоги як «вуличне інформування», завдяки 
якому   підвищується правова обізнаність мешканців територіальних громад.   

У 2017 році  для мешканців області проведено 380 заходів цього формату. 
Для розширення кола клієнтів місцевих центрів та бюро правової 

допомоги, що надають безоплатну правову допомогу, для громадян обласного 
центру  проведено «вуличне інформування», приурочене до Міжнародного дня 
молоді. У межах заходу здійснили анкетування на тему: «Чи знаєш ти свої 
права?». Працівники Регіонального центру, орієнтуючись на результати 
опитування, надавали консультації з питань, відповіді на які перехожим інколи 
було  важко знайти. 

 

 
 
На фото: представники Регіонального центру під час «вуличного інформування»  
проводять анкетування серед громадян, 11.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-z-
nadannia-bvpd-u-sumskii-oblasti-pereviryly-molod-na-znannia-vlasnykh-prav 

 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-z-nadannia-bvpd-u-sumskii-oblasti-pereviryly-molod-na-znannia-vlasnykh-prav
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-z-nadannia-bvpd-u-sumskii-oblasti-pereviryly-molod-na-znannia-vlasnykh-prav
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«Вуличне інформування» мало місце й серед заходів до Міжнародного 
дня права знати. Захід проведено 28.09.2017 спільно з громадською 
приймальнею Української Гельсінської спілки з прав людини у Сумах. Участь у 
«вуличному інформуванні» також взяли патрульна поліція Сум та громадська 
організація «Самаритяни Сумщини». 

 

 
 
На фото: представники Регіонального центру, громадської приймальні Української 

Гельсінської спілки з прав людини у Сумах, патрульної поліції Сум та ГО «Самаритяни 
Сумщини» під час «вуличного інформування» громадян, 28.09.2017, м.Суми 

 

Працівники Регіонального центру та Сумського МЦ 01.06.2017, разом із 
благодійними організаціями і творчими колективами, провели «вуличне 
інформування» та взяли участь у заході для вихованців Сумського обласного 
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Юних глядачів чекав 
розважальний концерт та ігри. Усі учасники отримали символічні призи – 
зокрема, і солодощі від Регіонального центру. Представники системи БВПД 
інформували дітей про їх права. 

Також було проведене соціологічне опитування, за яким виявилося, що 
96% дітей  знають про свої права. А ще, фахівці Регіонального центру розробили 
та виготовили до цього свята буклет «Права дитини», у якому в доступній формі 
розповідається про захищені Законом права осіб до 18-ти років. 
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На фото: буклет «Права дитини», розроблений у Регіональному центрі, 01.06.2017, 
м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-provely-sviato-dlia-ditei-z-
obmezhenymy-mozhlyvostiamy  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-mizhnarodnoho-dnia-zakhystu-prav-
dytyny-u-rehionalnomu-tsentri-vyhotovyly-buklet 

 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-provely-sviato-dlia-ditei-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-provely-sviato-dlia-ditei-z-obmezhenymy-mozhlyvostiamy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-mizhnarodnoho-dnia-zakhystu-prav-dytyny-u-rehionalnomu-tsentri-vyhotovyly-buklet
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-mizhnarodnoho-dnia-zakhystu-prav-dytyny-u-rehionalnomu-tsentri-vyhotovyly-buklet
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Не відставали від сумчан і наші колеги із інших місцевих центрів 
Сумщини. 

 
На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО під час 
«вуличного інформування» населення про роботу бюро та центру, 23.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920089511483075/920089358149757/?type=3&t
heater 

 

 
На фото: «вуличне інформування» проводить начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання БППД Олена БОНДАР (праворуч), 08.11.2017, м. Суми 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1474975599268449/1475056219260387/?typ
e=3&theater 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920089511483075/920089358149757/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920089511483075/920089358149757/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1474975599268449/1475056219260387/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1474975599268449/1475056219260387/?type=3&theater


Переорієнтація системи БПД 61 
 

 
 
На фото: начальник Кролевецького бюро правової допомоги Наталія ДЕНИСЕНКО під час 
«вуличного інформування», 18.10.2017, м. Кролевець 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1636425976402914/?type=3&theater 
 

  

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1636425976402914/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1636425976402914/?type=3&theater
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З метою спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та 
задоволення потреб у правових послугах громадян, у тому числі соціально-
вразливих суспільних груп, в області функціонує 109 дистанційні пункти 
доступу, у тому числі в усіх міських/районних центрах зайнятості (Конотопський 
МЦ – 32, Сумський МЦ – 28, Шосткинський МЦ – 27, Охтирський МЦ – 22), до 
яких у 2017 році звернулося 1646 осіб.   

 

 
 

На фото: начальник відділу правової інформації та консультацій Шосткинського МЦ 

Світлана МЯЗІНА надає консультації в ході роботи дистанційного пункту, 21.12.2017 

Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152

29450/1700530429992468/?type=3&theater 

 
  

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1700530429992468/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1700530429992468/?type=3&theater
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У 2017 році працівниками місцевих центрів здійснено 666 виїздів до 
мобільних консультаційних пунктів (Сумський МЦ – 203, Конотопський МЦ – 
187, Шосткинський МЦ – 179, Охтирський МЦ – 97). Загальна кількість осіб, які 
звернулися за цей період за правовою допомогою, становить 2105. 

Адресну правову допомогу надано 137 особам. 
Під час прийомів громадян на базі мобільного дистанційного пункту  

начальником Липоводолинського бюро правової допомоги Наталією 
ПИЛИПЕНКО надається інформація щодо призначення соціальної допомоги при 
народженні дитини, порядку визначення місця народження дитини, якщо 
батьки зареєстровані в різних місцях тощо. 

 

 
 
На фото: під час прийому громадян на базі мобільного дистанційного пункту  
начальником Липоводолинського бюро правової допомоги Наталією ПИЛИПЕНКО. Батькам 
надані роз’яснення щодо реєстрації народження та проживання дітей, про порядок 
отримання допомоги при народженні дитини та вручені тематичні інформаційні 
буклети з відомостями про бюро, 13.10.2017,  смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899657700192923/899657563526270/?type=3&t
heater 

 
 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899657700192923/899657563526270/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899657700192923/899657563526270/?type=3&theater
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На фото: головний спеціаліст Буринського  бюро правової допомоги Аліна ТЮНДЕР під час 
виїзду до осіб, які страждають від насильства в сім'ї , 24.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920648481427178/?type=3&t
heater 
 
 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920648481427178/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920648481427178/?type=3&theater
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На фото: «адресну допомогу» мешканцям с.Тарасівка  надає керівник Великописарівського 
бюро правової допомоги Євген МОРОЗ, 02.11.2017   
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1142939962503192 

 

 
 

На фото: у рамках реалізації проекту «Я маю право!» надання адресної правової допомоги 
здійснює головний спеціаліст Сумського МЦ Світланою ГУСАК (в центрі), 25.12.2017, 
м. Суми 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.8272012607125
56/1521347717964570/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1142939962503192
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.827201260712556/1521347717964570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.827201260712556/1521347717964570/?type=3&theater
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На фото: головний спеціаліст Ямпільського бюро правової допомоги Анна КУЛІШ під час 

надання адресної правової допомоги, 26.10.2017, с. Микитівка, Ямпільський район 

Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.9814940152
29450/1645035278875317/?type=3&theater 
 

Регіональний та місцеві центри разом активно співпрацюють для кращої 
комунікації та підвищення правових знань.   

Свій внесок у створенні позитивного іміджу розвитку системи БПД в 
мережі Інтернет зробив і Регіональний центр.  

Нами здійснювалося наповнення веб-сайту РЦ, розділів МЦ та оновлення 
наявної на ньому інформації.  

Усього у 2017 році на офіційній сторінці було: 

Розміщено  інформацій 1462 

з них:  
Регіонального центру 657 
Місцевих центрів 805  

у тому числі:  

Конотопським МЦ 131 

Охтирським МЦ 236 

Сумським МЦ 235 

Шосткинським МЦ 203 

https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1645035278875317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shostka.tsentr/photos/a.982902071755311.1073741828.981494015229450/1645035278875317/?type=3&theater
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Також на офіційних сторінках мережі Facebook було: 
 

Розміщено  інформацій 2330 

з них:  

Регіонального центру 457 

Місцевих центрів 1873  

у тому числі:  

Конотопським МЦ 552 

Охтирським МЦ 419 

Сумським МЦ 384 

Шосткинським МЦ 518 
 

 
На фото: найуспішніша за кількістю лайків та охопленням аудиторії  стала інформація 
про засідання Керівної ради на офіційній сторінці Регіонального центру у Facebook, 
18.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua
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ВИСТУПИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 
 
У І кварталі 2017 року за успіхами Регіонального центру могли 

спостерігати на своїх блакитних екранах телеглядачі сумського недержавного 
місцевого інформаційно-просвітницького телеканалу «Академ ТВ».  

Коли 31.01.2017 між Головним управлінням Національної поліції в 
Сумській області та Регіональним центром підписано Меморандум про 
співпрацю, про це тележурналісти зняли сюжет. 

 
 
На фото: випуск інформаційної програми «Об’єктив» Академ ТВ про співпрацю з 
Національною поліцією з коментарями заступника директора Регіонального центру – 
Валентини ВОЛОБУЄВОЇ,  31.01.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=88J3DC1hoSE 

 

Інформування громадян на різну тематику (порядок стягнення аліментів, 
оренда земельних ділянок, нарахування пенсій тощо) здійснює начальник 
відділу забезпечення роботи контактного центру Регіонального центру Олексій 
РИБАЛКА шляхом виступів на телебаченні. Наприклад, на телеканалі ATV в ефір 
виходить програма «Правовий лікбез». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=88J3DC1hoSE
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На фото: начальник відділу забезпечення роботи контактного центру Регіонального 
центру Олексій РИБАЛКА інформує громадян в межах програми «Правовий лікбез» на 
телеканалі ATV, 22.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
https://drive.google.com/file/d/0BylHQ3Fq_QIMSXQzckV3SV9xS2c/view 

 

 
 
На фото: директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО під час прес-конференції  на 
тему: «Винагорода – довіра людей. П᾽ять років заснування системи безоплатної 
вторинної правової допомоги та річниця створення бюро»,  (виступ в ефірі телеканалу 
ATV), 31.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=c_tcGKXXNd8 

https://drive.google.com/file/d/0BylHQ3Fq_QIMSXQzckV3SV9xS2c/view
https://www.youtube.com/watch?v=c_tcGKXXNd8
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На фото: трансляція  прес-конференції директора Сумського МЦ Валентини ТРОШЕЧКО на 
телеканалі АТV, 26.09.2017, м. Путивль 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gr_sAeIRX3k 

 

 
 
На фото: скрін  прямого телеефіру. У студії: заступник директора Регіонального центру 
Валентина ВОЛОБУЄВА, начальник відділу забезпечення роботи контактного центру 
Олексій РИБАЛКА та адвокат Анна КУБАНОВА, грудень 2017 р. 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidverta-rozmova-pravova-dopomoha   
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gr_sAeIRX3k
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vidverta-rozmova-pravova-dopomoha
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На фото: начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Юлія ЗАЦАРИННА в ефірі ТРК «Акцент» 
телепрограми виступає на тему «Тиждень права в Україні», 07.12.2017  
Детальніше за посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=n7Il46ZMeNc 
 

 

ВИСТУПИ НА РАДІО 
 
Ефективно використовується для висвітлення правової інформації 

ефірний простір радіомовлення.  
Регіональний центр звернувся до своєї аудиторії і за допомогою такого 

медіа. Так, 20.04.2017 у студії радіо «Слобода-FM» залунали нові голоси.  
Про те, що таке безоплатна правова допомога, хто може її отримати та як 

сумські фахівці правової допомоги зможуть консультувати не тільки Суми, а й 
всю Україну - у щоденній програмі «По суті» розповіла начальниця управління 
забезпечення доступу до правової допомоги Координаційного центру з 
надання правової допомоги Олена СІНЧУК, разом із заступником директора 
Регіонального центру Валентиною ВОЛОБУЄВОЮ та начальником відділу 
забезпечення роботи контактного центру  Олексієм РИБАЛКОЮ. 

А прослухати саму радіопередачу про систему БВПД можна на офіційному 
сайті телерадіоканалу «UA: Суми», на базі якого і функціонує «Слобода FM».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Il46ZMeNc
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На фото: за лаштунками – запис випуску програми «По суті»,  20.04.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-vidkryttia-kontaktnoho-tsentru-u-sumakh-
zapys-radioperedachi 

 
До того ж, в радіоефірі начальник відділу забезпечення роботи 

контактного центру Регіонального центру Олексій РИБАЛКА інформував 
громадян із правових питань, коли 30.08.2017 під час запису програми «По суті» 
розповів щодо порядку сплати аліментів. 

 
 
На фото: Олексій РИБАЛКА, начальник відділу забезпечення роботи контактного центру 
Регіонального центру, спілкується з журналістом радіостанції «Слобода FM» Віталієм 
ПЕДЕНКОМ на правові теми, 30.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-
proinformuvav-hromadian-shchodo-poriadku-stiahnennia-ta-splaty-alimentiv-u-radioefiri-slobody-
fm 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-vidkryttia-kontaktnoho-tsentru-u-sumakh-zapys-radioperedachi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-vidkryttia-kontaktnoho-tsentru-u-sumakh-zapys-radioperedachi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-proinformuvav-hromadian-shchodo-poriadku-stiahnennia-ta-splaty-alimentiv-u-radioefiri-slobody-fm
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-proinformuvav-hromadian-shchodo-poriadku-stiahnennia-ta-splaty-alimentiv-u-radioefiri-slobody-fm
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyk-rehionalnoho-tsentru-proinformuvav-hromadian-shchodo-poriadku-stiahnennia-ta-splaty-alimentiv-u-radioefiri-slobody-fm
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ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ 
 

 
 

 
 

На фото: Білопільська районна газета «МедіаПлюс» від 19.04.2017 №15  
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1289514884481189/1289514847814526/?typ
e=3&theater  
 

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1289514884481189/1289514847814526/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1289514884481189/1289514847814526/?type=3&theater
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На фото: Шосткинська суспільно-ділова газета «Шанс» № 16 – стаття «Як повернути 
позичені гроші?», 19.04.2017 
 
 

 
 
 
На фото: районна громадсько-політична газета «Глухівщина» № 26 – стаття 
«Оформлення спадщини», 11.04.2017 
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Міськрайонна газета Охтирщини «ПРАПОР   ПЕРЕМОГИ» розмістила 
статтю  під заголовком  «Запитуйте і одержите відповідь». 
 

 
 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.74364975243
2217/1165634106900444/?type=3&theater 

 
  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1165634106900444/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1165634106900444/?type=3&theater
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ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ 
 
Якщо поширення інформації  регіональними друкованими ЗМІ обмежене 

кількістю тиражу та аудиторією, на яку орієнтується газета, то електронні 
видання мають найширше коло читачів. Прочитати новину про діяльність 
системи БВПД,  знайти відповіді на правові питання, інформацію про проведені 
правові заходи, за наявності Інтернету, можна із будь-якого куточка планети. 

У виданні «Лебедин press» з 2017 року започатковано цикл надання 
правових консультацій громадянам  у форматі «запитання-відповідь». 

 

 
 
На фото: публікація у виданні Лебедин press циклу «запитання-відповідь» на правову 
тематику від фахівців Лебединського бюро правової допомоги 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/2111-lebedinske-byuro-pravovoji-dopomogi-
povidomlyae 

 

Активне використання друкованих видань також дозволяє розширити коло 
громадян, яким можна донести інформацію про роботу системи БВПД. 
 
  

http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/2111-lebedinske-byuro-pravovoji-dopomogi-povidomlyae
http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/2111-lebedinske-byuro-pravovoji-dopomogi-povidomlyae
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Так, наприклад, друковане видання «ЖИТТЯ ЛЕБЕДИНЩИНИ»  розмістило 
статтю про питання щодо заборони куріння в громадських місцях, з яким 
звернулися до Лебединського бюро правової допомоги. 
 

 
 
Детальніше за посиланням: 
http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/2502-palitichini  

 
 

  

http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/2502-palitichini
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ПРО НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ – ВІД НАШИХ ПАРТНЕРІВ 
 

На офіційних сайтах органів місцевого самоврядування та державної 
влади розміщувалися інформаційні матеріали щодо діяльності роботи центру та 
бюро правової допомоги, а також роз’яснювальні матеріали на правову 
тематику 

 
ВЕБ-САЙТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВ-ПАРТНЕРІВ 

 
Співпраця системи БВПД на Сумщині із установами та організаціями не 

закінчується просто спільними заходами. Вона ведеться навіть на 
інформаційному рівні: наша відкритість дає змогу вільно писати про заходи як 
нам, так і нашим партнерам.  

 

 
 
На фото: на офіційному веб-сайті Кролевецької РДА розміщена стаття «На Сумщині 
відкрили контактний центр системи безоплатної правової допомоги», 17.07.2017 
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На фото: на офіційному веб-сайті Глухівської РДА розміщена стаття «Безоплатна 
правова допомога на захисті індивідуальних прав», 07.08.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://gluhivrayrada.net.ua/aboutme13913411.htm 

 

 
 
На фото: на офіційному сайті Кролевецької районної ради стаття «Європа без віз», 
29.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://krolrada.gov.ua/news/ievropa-bez-viz/ 

 

  

http://gluhivrayrada.net.ua/aboutme13913411.htm
http://krolrada.gov.ua/news/ievropa-bez-viz/
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На сайті Лебединської міської ради розміщено матеріали про проведення 
Всеукраїнського «ТИЖНЯ ПРАВА». 
 

 
На фото: начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ під час 
проведення правопросвітницького заходу на тему: «Правова відповідальність 
неповнолітніх» в бібліотеці №1 м.Лебедин , 08.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
http://lebedyn.com.ua/tizhden-prava-v-bibliotekax-mista/ 

 

 
 
На фото: на офіційному веб-сайті Шосткинської центральної бібліотеки розміщена 
стаття «Навчання для параюристів», 18.10.2017 
Детальніше за посиланням: 
http://cbstolstogo.ucoz.ua/news/navchannja_dlja_parajuristiv/2017-10-18-455 

 

http://lebedyn.com.ua/tizhden-prava-v-bibliotekax-mista/
http://cbstolstogo.ucoz.ua/news/navchannja_dlja_parajuristiv/2017-10-18-455
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На фото: на офіційному веб-сайті Шосткинської міської ради розміщена стаття 
«Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» працював на 
Шосткинщині, 10.10.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://www.shostka-rada.gov.ua/shostkinskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-
pravovo-dopomogi/zagalnonaconalnij-pravoprosvtnickij-proekt-ya-mayu-pravo-pracyuvav-na-
shostkinwin/ 
 

 
 
На фото: на офіційному веб-сайті Шосткинського міськрайоного суду розміщена стаття 
зустріч з представниками Шосткинського місцевого центру з надання БВПД щодо 
проекту Мін’юста «Я маю право!», 10.11.2017 
Детальніше за посиланням:  
http://shm.su.court.gov.ua/sud1819/pres-centr/interview/394393/ 
 

http://www.shostka-rada.gov.ua/shostkinskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/zagalnonaconalnij-pravoprosvtnickij-proekt-ya-mayu-pravo-pracyuvav-na-shostkinwin/
http://www.shostka-rada.gov.ua/shostkinskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/zagalnonaconalnij-pravoprosvtnickij-proekt-ya-mayu-pravo-pracyuvav-na-shostkinwin/
http://www.shostka-rada.gov.ua/shostkinskij-mscevij-centr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/zagalnonaconalnij-pravoprosvtnickij-proekt-ya-mayu-pravo-pracyuvav-na-shostkinwin/
http://shm.su.court.gov.ua/sud1819/pres-centr/interview/394393/
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Населення Сумщини має знати, куди звертатися за правовою допомогою. 
Тож для просвітництва якомога більш широких кіл населення та для поширення 
інформації щодо системи безоплатної правової допомоги, Регіональним 
центром, за фінансової допомоги громадської організації «Правозахист», 
виготовлено і роздруковано для чотирьох місцевих центрів борди, розміром 
6000 на 3000 мм. Для кожного центру адреса і контактні телефони – відповідні. 

 

 
 
На фото: борд для Конотопського місцевого центру 

 

Зовнішня реклама відіграє важливу роль в інформуванні громадян. 
 

 
 
На фото: борд  Сумського місцевого центру на вулиці обласного центру 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1366567416775935/1366567213442622/?typ
e=3&theater  

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1366567416775935/1366567213442622/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1366567416775935/1366567213442622/?type=3&theater
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На фото: сіті-лайт Сумського місцевого центру 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1371840842915259/1371840496248627/?typ
e=3&theater  

 

 
 

На фото: інформаційний постер, розміщений у маршрутних таксі м. Суми 
 

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1371840842915259/1371840496248627/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1371840842915259/1371840496248627/?type=3&theater
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На фото: інформаційний постер, розміщений у тролейбусах, м. Суми 

 
Інформаційний дайджест від Регіонального центру   направлений вчасно, 

щомісяця до 10 числа. 
Також моніторинг інформаційної присутності центрів у засобах масової 

інформації на регіональному та місцевому рівні проводився вчасно, до 10 числа 
місяця квартала, наступного за звітним. 

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 03.08.2017 у 
Регіональному центрі відбувся тренінг на тему: «Забезпечення медичного права 
в умовах СІЗО. Токсична комунікація. Робота з клієнтом. Коло насильства», 
організованого та проведеного заступником директора Регіонального центру 
Валентиною ВОЛОБУЄВОЮ та заступником начальника відділу забезпечення 
якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Юлією 
ОМЕЛЬЧЕНКО.  

Учасники тренінгу мали змогу прослухати доповіді учасників програми 
«Адвокат майбутнього», адвокатів системи БПД Ольги СІНЬКО, Олексія 
НАЗАРЕНКА та Олени СОМОК. Захід пройшов у формі діалогу: присутні ставили 
запитання на актуальні для них теми та ділилися професійним досвідом. 
Наприкінці учасники тренінгу поділилися власними враженням від заходу, 
заповнивши анкети. 
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На фото: робота в межах тренінгу для адвокатів на тему: «Забезпечення медичного 
права в умовах СІЗО. Токсична комунікація. Робота з клієнтом. Коло насильства», 
04.08.2017, м.Суми 

 

 
 
На фото: учасники програми «Адвокат майбутнього», адвокати системи БПД Ольга 
СІНЬКО та Олена СОМОК проводять навчання адвокатів в межах тренінгу «Забезпечення 
медичного права в умовах СІЗО. Токсична комунікація. Робота з клієнтом. Коло 
насильства», 04.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bvpd-u-
sumskii-oblasti-proishov-treninh-dlia-advokativ 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bvpd-u-sumskii-oblasti-proishov-treninh-dlia-advokativ
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bvpd-u-sumskii-oblasti-proishov-treninh-dlia-advokativ
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У рамках проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які 
надають БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення 
проблемних питань співпраці, 14.06.2017 відбулася робоча зустріч заступника 
директора Регіонального центру Валентини ВОЛОБУЄВОЇ із адвокатом Віталієм 
ГЛУЩЕНКОМ. 

Сторони обговорили стандарти якості надання правової допомоги при 
залученні адвоката на окрему процесуальну дію, проблемні питання. 

 

 
 
На фото: під час робочої зустрічі заступника директора Регіонального центру Валентини 
ВОЛОБУЄВОЇ з адвокатом Віталієм ГЛУЩЕНКОМ, 14.06.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-zustrich-iz-
advokatom 

 

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-zustrich-iz-advokatom
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-provely-zustrich-iz-advokatom
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«Взаємодія та співпраця з адвокатами щодо забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги» - такою була тема «круглого столу» за участі 

адвокатів, що проводився в Охтирському МЦ 18.12.2017.  
 

Захід розпочався зі вступного слова директора Охтирського МЦ Тамари 
КОЗИР, яка привітала всіх присутніх та наголосила на меті круглого столу - 
взаємодія адвокатів з центром правової допомоги. Вона розповіла про 
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, що триває з 18 листопада 2017 року 
по 23 січня 2018 року.  
 

 
 
На фото: учасники «круглого столу», адвокати та керівництво Охтирського МЦ, 
18.12.2017, м.Охтирка  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169701706493684 

 
Завершено «круглий стіл» проведенням товариського футбольного матчу 

між командами Охтирського МЦ та адвокатами Сумської області.   
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169701706493684
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На фото: команди правників Охтирського МЦ та адвокатів ,18.11.2017, м.Охтирка  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169701706493684 

 

Проведення різноманітних заходів за участю адвокатів, що організовує 
Сумський МЦ, стає дієвим комунікаційним інструментом, який дає можливість 
обговорити та вирішити нагальні питання.  

Так, 02.11.2017 Сумським МЦ проведено семінар з адвокатами системи 
БВПД на тему: норми Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та його практичне 
застосування». 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169701706493684
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На фото: працівники Сумського МЦ та адвокати системи БВПД під час семінару на тему: 
«Норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій» та його практичне застосування», 02.11.2017, м. Суми 
Детальніше за посиланням:  
www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1473373252762017/1473372896095386/?type=3&th
eater 

 

У рамках організації та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих 
столів та інших заходів, зокрема із представниками органів адвокатського 
самоврядування з метою вирішення окремих питань в організації надання 
правової допомоги в системі БПД адвокатами, 11.02.2017 відбувся тренінг на 
тему: «Курс адвокатської майстерності (мистецтво захисту у кримінальній 
справі)». 

Як доведено практикою та заступником начальника Великописарівського 
бюро правової допомоги Євгеном МОРОЗОМ – за кожною виграною справою у 
суді 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!  

Очільник вищезазначеного бюро 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 Пенсійного фонду України  визнано 
протиправними. 

http://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1473373252762017/1473372896095386/?type=3&theater
http://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1473373252762017/1473372896095386/?type=3&theater
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На фото: успішний виступ на судовому засіданні заступника начальника 
Великописарівського бюро правової допомоги Євгена МОРОЗА, 08.09.2017 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1113800858750436 

 

Підготовка інформації щодо кращих практик захисту здійснювалася 
вчасно, до 10 числа місяця, наступного за звітним.  

Відповідно, вчасно, до 10 числа наступного за звітним місяцем 
здійснювалася і підготовка щодо типових звернень громадян. 

  
У рамках організації та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих 

столів та інших заходів, зокрема із представниками органів адвокатського 
самоврядування з метою вирішення окремих питань в організації надання 
правової допомоги в системі БПД адвокатами, було проведено відповідні 
заходи. 

 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1113800858750436
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[1.2]   Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 
спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 
Для вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових 

питань юристів  місцевих центрів щодо їх вдосконалення та покращення їх 
роботи, було проведене анкетування. Анкети отримано від місцевих центрів 
та працівників Регіонального центру, узагальнено. 

Допомагають підвищувати рівень професійних знань спеціалістів 
Регіонального центру наші партнери.  

Таку нагоду мали 20.07.2017 представники центрів з надання БВПД та 
бюро правової допомоги під компетентним наглядом професійних тренерів – 
працівників Сумського державного університету в межах спільного заходу на 
тему: «Впровадження гендерних підходів в системі безоплатної вторинної 
правової допомоги», що пройшов у формі гендерного спортивного 
орієнтування.  

«Такий захід є одним із кроків для становлення колективу БВПД 
Сумської області, як єдиного організму. Ми - команда. І кожен її представник 
має знати, що завжди може розраховувати на підтримку з боку колег», - 
зауважила заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА. 

 

 
 
 
На фото: фахівці системи безоплатної правової допомоги Сумщини взяли участь у 
гендерному орієнтуванні, організованому Сумським державним університетом, 
20.07.2017 
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На фото: зіркове сузір’я представників системи БПД Сумщини спільно зі своїми 
партнерами – працівниками Сумського державного університету, 20.07.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-ta-
sumdu-pratsiuvaly-nad-vprovadzhenniam-hendernykh-pidkhodiv 

 
Крім того, 16-17.08.2017 представники Регіонального центру та 

Сумського МЦ взяли участь у дводенному семінарі на тему: «Техніки розвитку 
бізнес-активності у місцевих громадах». Організаторами заходу є Сумський 
державний університет та ГО «Інтелект Сумщини» за підтримки Swiss Agency 
for Development and Cooperation. 

Завданням семінару було відпрацювати нові технології роботи з 
вразливими категоріями населення, зокрема – посилення активності і 
професіоналізму нових лідерів громадських організацій та установ, що 
працюють з внутрішньо переміщеними особами, шляхом створення 
ефективної програми по бізнес-розвитку онлайн. Власне цьому аспекту і 
навчались представники Регіонального центру та Сумського МЦ. 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-ta-sumdu-pratsiuvaly-nad-vprovadzhenniam-hendernykh-pidkhodiv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-ta-sumdu-pratsiuvaly-nad-vprovadzhenniam-hendernykh-pidkhodiv
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На фото: учасники семінару «Техніки розвитку бізнес-активності у місцевих громадах» 
ведуть тематичну бесіду з представником «Центру соціального партнерства», 
телеканалу UA:Суми, тренером Дмитром ТІЩЕНКОМ, 17.08.2017, м.Суми 

 

 
 
На фото: представники системи БВПД Сумщини – Регіонального та Сумського МЦ 
виконують практичні завдання тренерів семінару «Техніки розвитку бізнес-активності 
у місцевих громадах», 17.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavniki-sistemi-bvpd-sumshchini-
prodovzhuyut-navchannya-v-mezhakh-seminaru-prisvyachenomu-roboti-z-vnutrishn-o-
peremishchenimi-osobami 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavniki-sistemi-bvpd-sumshchini-prodovzhuyut-navchannya-v-mezhakh-seminaru-prisvyachenomu-roboti-z-vnutrishn-o-peremishchenimi-osobami
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavniki-sistemi-bvpd-sumshchini-prodovzhuyut-navchannya-v-mezhakh-seminaru-prisvyachenomu-roboti-z-vnutrishn-o-peremishchenimi-osobami
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavniki-sistemi-bvpd-sumshchini-prodovzhuyut-navchannya-v-mezhakh-seminaru-prisvyachenomu-roboti-z-vnutrishn-o-peremishchenimi-osobami
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Беззаперечно, масштаби вищезгаданого семінару диктували 
продовження заходу для підбиття його підсумків. Аби побачити, як учасники 
втілили в життя набуті знання представники Сумського державного 
університету зібрали їх 07.09.2017 на регіональному круглому столі за темою: 
«E-solutions – техніки розвитку бізнесу онлайн». До заходу долучилися 
заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА та 
заступник начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Юлія ОМЕЛЬЧЕНКО. 

«Ми намагаємося максимально інформувати громадян щодо порядку 
отримання БВПД посередництвом правопросвітницьких заходів, висвітленню 
інформації в ЗМІ тощо. Значну допомогу в цьому надають нам заклади, 
структури та організації, з якими Регіональний центр уклав Меморандуми про 
співпрацю. Серед таких і Сумський державний університет. Завдяки цьому 
круглому столу та ряду заходів, організованих нашими партнерами, ми 
отримали можливість почерпнути більше нової інформації та налагодити нові 
контакти, що в подальшому стануть нам у нагоді», - зазначає Валентина 
ВОЛОБУЄВА. 

 

 
 
На фото: учасники регіонального круглого столу за переглядом репрезентованих 
результатів діяльності, 07.09.2017, м.Суми 
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На фото: учасники регіонального круглого столу «E-solutions – техніки розвитку бізнесу 
онлайн», 07.09.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-dilylysia-
dosvidom-roboty-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy 

 
Задля згуртування колективів Регіонального та місцевих центрів 

30.09.2017 на базі Училища професійної підготовки працівників міліції УМВС 
України у Сумській області спеціалісти БПД регіону взяли участь у першій 
літній спартакіаді, де продемонстрували свою спритність та ерудованість у 
таких видах спорту: естафета, перетягування канату, дартс, шашки, футбол.  

Розподілилися командні місця між центрами з надання БВПД наступним 
чином:  

 

І місце Охтирський МЦ 

ІІ місце Регіональний центр 

ІІІ місце Шосткинський МЦ 

ІV місце Конотопський МЦ 

V місце Сумський МЦ 

 
Але головне – не грамоти, медалі та кубки, а відчуття згуртованості, 

командного духу між усіма правничими колективами Сумщини, яких 
об’єднала не тільки любов до спільної справи, але й бажання підтримувати 
здоровий спосіб життя!  
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-dilylysia-dosvidom-roboty-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-dilylysia-dosvidom-roboty-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy


Створення ефективної системи управління 96 
 

 

Попереду нас чекають нові спортивні старти…. 
 

 
 
На фото: команди Регіонального центру та Охтирського МЦ перед фінальною грою в 
футбол, 30.09.2017 

 

 
 
На фото: представники системи БПД Сумщини під час нагородження в межах першої 
літньої спартакіади, 30.09.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/shvydshe-vyshche-sylnishe-predstavnyky-
bvpd-sumshchyny-borolysia-za-pershist 

 
На базі Роменського бюро правової допомоги 04.04.2017 відбулася 

зустріч заступника директора Регіонального центру Валентини ВОЛОБУЄВОЇ та 
директора Конотопського МЦ Олександра МУХИ з адвокатами м. Ромни, які 
працюють в системі безоплатної правової допомоги.  

Метою проведення даного заходу було обговорення з адвокатами 
положень Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, відповідальність за порушення стандартів у відповідності із 
Правилами адвокатської етики та Законом про адвокатуру та адвокатську 
діяльність.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/shvydshe-vyshche-sylnishe-predstavnyky-bvpd-sumshchyny-borolysia-za-pershist
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/shvydshe-vyshche-sylnishe-predstavnyky-bvpd-sumshchyny-borolysia-za-pershist
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Валентина ВОЛОБУЄВА відзначила, що дотримання Стандартів є 
важливою умовою надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА повідомив, що, в більшості 
випадків, при роботі з клієнтами центру необхідна витримка та виваженість. 

На думку більшості учасників зустрічі, Стандарти якості надання 
безоплатної вторинної правової допомагають підвищенню авторитету 
адвокатів в цілому та рівня поваги з боку інших суб’єктів правової системи до 
адвокатів системи безоплатної правової допомоги як учасників судового 
процесу, дає змогу привести роботу адвокатів у відповідність до єдиних 
європейських стандартів. 

 
 
На фото: під час зустрічі Валентини ВОЛОБУЄВОЇ, заступника директора Регіонального 
центру та директора Конотопського МЦ Олександра МУХИ з адвокатами з метою 
обговорення Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
04.04.2017, м. Ромни 
Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790533827771978/790533094438718/?
type=3&theater 

 
Практика свідчить, що проведення навчальних заходів за участю 

адвокатів, що організовує Сумський МЦ, стає дієвим комунікаційним 
інструментом. Наприклад, 24.05.2017 Сумським МЦ проведено семінар для 
адвокатів системи БВПД на тему: «Проблемні питання земельного 
законодавства. Судова практика». У семінарі брали участь 14 адвокатів 
системи БВПД. Схвальні відгуки щодо семінару дають поштовх до активізації у 
проведенні таких заходів. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790533827771978/790533094438718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.790533827771978/790533094438718/?type=3&theater
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На фото: працівники Сумського МЦ та адвокати системи БВПД під час проведення 
семінару на тему: «Проблемні питання земельного законодавства. Судова практика», 
24.05.2017, Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1316303688468975/1316303505135660/?type=3&t
heater 

 
Довідково-інформаційна платформа правових консультацій 

«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.  
 

 
 
На фото: зразок оформлення статті в «WikiLegalAid», 25.07.2017 

 

http://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1316303688468975/1316303505135660/?type=3&theater
http://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1316303688468975/1316303505135660/?type=3&theater
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/
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Наголосимо, що мета «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 

структурування інформації, що міститься в різних джерелах 

 
Працівниками Регіонального центру складено та розміщено до 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid» 
матеріали: «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 
померлого», «Умисне знищення або пошкодження майна» та «Виділення 
частки майна, що знаходиться у спільній сумісній власності у разі смерті 
одного з подружжя» тощо.  
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[1.3]   Децентралізація системи БПД 
 
 
У 2017 році відбулося  подання пропозицій щодо внесення змін до 

порядків використання коштів держбюджету за бюджетними програмами, 
розподіл граничних обсягів асигнувань загального фонду бюджету та подання 
фінансової та бюджетної звітності разом з пояснювальною запискою. 

Також до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, була 
проведена підготовка та затвердження квартального звіту діяльності 
Регіонального центру. 

До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом відбулася 
підготовка та затвердження квартального звіту про виконання регіонального 
плану надання БВПД. 

Звичайно ж, у процесі діяльності представники Регіонального центру 
тісно взаємодіють з місцевими центрами та бюро правової допомоги. 

Про результати діяльності за І півріччя 2017 року говорили 20.07.2017 у 
приміщенні Сумського державного університету.  

Засідання передбачало присутність не лише членів Керівної ради - 
директора Регіонального центру Олени ДЕМЧЕНКО, її заступника Валентини 
ВОЛОБУЄВОЇ, директорів Сумського МЦ - Валентини ТРОШЕЧКИ, 
Конотопського МЦ - Олександра МУХИ, Охтирського МЦ - Тамари КОЗИР та  
Шосткинського МЦ - Миколи ГУДІМИ, а й представників місцевих центрів 
БВПД та керівників бюро правової допомоги Сумщини. 

 
 

 
 
На фото: робота представників системи БПД в межах Керівної ради, 20.07.2017, м.Суми 
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На фото: директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО (у центрі), директор 
Сумського МЦ Валентина ТРОШЕЧКО (справа) та директор Охтирського МЦ Тамара 
КОЗИР (зліва) під час робочого процесу в межах Керівної ради, 20.07.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-tsentriv-bvpd-sumshchyny-
zvituvaly-pro-rezultaty-roboty-za-i-pivrichchia-2017-roku 

 
До речі, на початку 2016 року на Сумщині розпочали свою роботу бюро 

правової допомоги. Звичайно ж, в Регіональному центрі не могли не 
відзначити цю дату.  

Тому, 31.08.2017  у Сумському прес-клубі відбулася прес-конференція на 
тему: «Винагорода – довіра людей. П᾽ять років заснування системи 
безоплатної вторинної правової допомоги та річниця створення бюро», участь 
в якій взяли директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО, начальник 
Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ, начальник 
Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО та 
начальник Кролевецького бюро правової допомоги Наталія ДЕНИСЕНКО. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-tsentriv-bvpd-sumshchyny-zvituvaly-pro-rezultaty-roboty-za-i-pivrichchia-2017-roku
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-tsentriv-bvpd-sumshchyny-zvituvaly-pro-rezultaty-roboty-za-i-pivrichchia-2017-roku
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На фото: прес-конференція, приурочена до п’ятиріччя заснування системи безоплатної 
вторинної правової допомоги та річниці створення бюро правової допомоги Сумщини, 
31.08.2017, м.Суми 

 

 
 
На фото: представники системи БВПД Сумщини та голова Сумського прес-клубу Алла 
ФЕДОРИНА (друга зліва) по закінченню прес-конференції на тему: «Винагорода – довіра 
людей. П᾽ять років заснування системи безоплатної вторинної правової допомоги та 
річниця створення бюро», 31.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-
zustrilysia-z-zhurnalistamy-v-mezhakh-sviatkuvannia-richnytsi-stvorennia-biuro-pravovoi-
dopomohy 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-zustrilysia-z-zhurnalistamy-v-mezhakh-sviatkuvannia-richnytsi-stvorennia-biuro-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-zustrilysia-z-zhurnalistamy-v-mezhakh-sviatkuvannia-richnytsi-stvorennia-biuro-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-systemy-bvpd-sumshchyny-zustrilysia-z-zhurnalistamy-v-mezhakh-sviatkuvannia-richnytsi-stvorennia-biuro-pravovoi-dopomohy
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У рамках моніторингу якості роботи центрів, 18.05.2017 на Сумщину 
завітала спостерігач спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 
Маргарита ВАСКЕС, яка зустрілася із заступником директора Регіонального 
центру Валентиною ВОЛОБУЄВОЮ.  

У ході зустрічі заступник директора проінформувала спостерігача про 
діяльність центру та його структурних підрозділів, види правових послуг, які 
надаються центром.  

Також, було акцентовано увагу на внесених змінах до Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», в частині розширення кола осіб, які 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

 
 

На фото: учасники зустрічі: Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального 
центру (друга зліва), Маргарита ВАСКЕС, спостерігач спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні  (третя зліва) разом з фахівцями Сумського МЦ та працівником віддул 
забезпечення роботи контактного центру, 18.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-sumshchyni-zustrichaly-sposterihachiv-
spetsialnoi-monitorynhovoi-misii-obsye-v-ukraini 

 
Ознайомлення зі справами буденними місцевих центрів Сумщини 

допомагає завжди тримати руку на пульсі та вчасно надавати поради щодо 
покращення їхньої діяльності. 
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Вкрай корисним та важливим для представників Роменського та 
Недригайлівського бюро правової допомоги став візит в.о. директора 
Координаційного центру з надання правової допомоги Олексія БОНЮКА та 
начальника Управління забезпечення доступу до правової допомоги Олени 
СІНЧУК, що відбувся 17.07.2017. 

Олексій БОНЮК поспілкувався з працівниками і клієнтами бюро та 
підкреслив, що одним з пріоритетних напрямків у роботі центрів з надання 
БВПД є максимальна поінформованість громадян про ті аспекти правової 
допомоги, що можуть стати їм у нагоді. 
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На фото: під час візиту керівництва Координаційного центру з надання правової 
допомоги до відділів Конотопського МЦ, 17.07.2017, м. Конотоп, м. Ромни, 
смт Недригайлів 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-
zavitav-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-oleksii-boniuk 
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/148-lypen-2017/2062-u-ramkakh-vidriadzhennia-v-o-
dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-vidvidav-biuro-pravovoi-
dopomohy-sumshchyny 
 

Зазначимо, що у звітному періоді здійснено моніторинг діяльності 
місцевих центрів. Метою проведення є не тільки покращення якості роботи 
місцевих центрів, але й надання консультативно-методичної допомоги 
працівникам за напрямками їх 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/do-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-zavitav-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-oleksii-boniuk
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-zavitav-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-oleksii-boniuk
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/148-lypen-2017/2062-u-ramkakh-vidriadzhennia-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-vidvidav-biuro-pravovoi-dopomohy-sumshchyny
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/148-lypen-2017/2062-u-ramkakh-vidriadzhennia-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-vidvidav-biuro-pravovoi-dopomohy-sumshchyny
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/148-lypen-2017/2062-u-ramkakh-vidriadzhennia-v-o-dyrektora-koordynatsiinoho-tsentru-z-nadannia-pravovoi-dopomohy-vidvidav-biuro-pravovoi-dopomohy-sumshchyny
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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  

  

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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Моніторинг діяльності Охтирського місцевого центру з надання БВПД 
проведено 22.11.2017.  

 

 
 
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  
 

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/171123
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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: облаштовані новими меблями робочі місця адвокатів у Сумському МЦ 
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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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  

 
  

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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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 – директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО та директор 
Охтирського місцевого центру Тамара КОЗИР.  

 

 
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 
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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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   

 
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. 
 
 
  

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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У рамках участі у семінарах, тренінгах, організованих Координаційним 
центром з надання правової допомоги, 19.04.2017 та 20.04.2017 проведено  
тренінги для працівників контактного центру, новоствореного відділу 
Регіонального центру начальницею управління забезпечення доступу до 
правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги 
Оленою СІНЧУК і начальницею відділу експертно-аналітичного забезпечення 
надання правової допомоги Наталією ЗАЙЦЕВОЮ. 

 

 
 
На фото: перший день тренінгу відділу забезпечення роботи контактного центру, 
19.04.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nezabarom-u-sumakh-rozpochne-robotu-
shche-odyn-kontakt-tsentr-systemy-bpd 
 

Не обійшли увагою і довідково-інформаційну платформу правових 
консультацій «WikiLegalAid». Як правильно користуватись єдиною on-line 
«базою знань» системи БПД, працівникам новоствореного контакт-центру 
розповіли 20.04.2017, фахівчині Координаційного центру Олена СІНЧУК та 
Наталія ЗАЙЦЕВА. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nezabarom-u-sumakh-rozpochne-robotu-shche-odyn-kontakt-tsentr-systemy-bpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nezabarom-u-sumakh-rozpochne-robotu-shche-odyn-kontakt-tsentr-systemy-bpd
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Начальник управління забезпечення доступу до правової допомоги 
Координаційного центру з надання правової допомоги Олена СІНЧУК 
наголосила на тому, що працювати із зазначеною системою є обов’язковим 
для працівників БВПД, які займаються правовою діяльністю: 

 

«Функціонування та розвиток «WikiLegalAid» є одним із важливих напрямків 
діяльності системи безоплатної правової допомоги в Україні з точки зору як 
найефективнішого управління знаннями та забезпечення як найкращого 
сервісу для наших клієнтів. Ми постійно підтримуємо «WikiLegalAid» в 
актуальному стані відповідно до чинного законодавства. По суті – це готові 
правові консультації, відкривши які кожен фахівець в системі, який працює з 
клієнтом (у тому числі працівник контакт-центру), може швидко надати 
необхідну консультацію». 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-
okhtyrskoho-mistsevoho-tsentru 

 

Наталія ЗАЙЦЕВА провела сумським колегам тренінг щодо того, як 
саме користуватися «WikiLegalAid», акцентувавши увагу на вимогах до 
складання й розміщення правових консультацій та роз’яснивши, хто може 
виступати консультантом.  

Як зазначила вона, завдяки внесеним до платформи правовим 
матеріалам, консультанти системи можуть значно зекономити час у пошуку 
запитаної клієнтом інформації. Вона наголосила, що цілями платформи є 
покращення якості та повноти надання правових послуг, а також обмін 
досвідом між фахівцями у системі. 

 

 
 
На фото: виступ Наталії Зайцевої під час проведення тренінгу для працівників відділу 
забезпечення роботи контактного центру,  20.04.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedeno-monitorynh-diialnosti-
okhtyrskoho-mistsevoho-tsentru 
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Для працівників Регіонального та місцевих центрів у 2017 році 
проведено 84 внутрішні навчання. 

А от у рамках проведення заходів з метою розвитку компетенцій, 
навиків та підвищення кваліфікацій для персоналу Регіонального центру 
26.05.2017 провели психологічний тренінг. Ірина МАРУХІНА, завідувач 
навчально-методичного центру психологічної служби Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти розказала про стрес і 
стресостійкість. 

 

 
 
На фото: працівники Регіонального центру уважно слухають психолога Ірину МАРУХИНУ, 
26.05.2017 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-borotysia-zi-stresom-psykholohichnyi-
treninh-u-rehionalnomu-tsentri 

 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-borotysia-zi-stresom-psykholohichnyi-treninh-u-rehionalnomu-tsentri
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-borotysia-zi-stresom-psykholohichnyi-treninh-u-rehionalnomu-tsentri
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Представники Регіонального центру і самі не стоять на місці та прагнуть 
постійно підвищувати рівень свого професіоналізму. Саме тому практикується 
проведення внутрішнього навчання на актуальні теми.  

Наприклад, 14.08.2017 головний спеціаліст відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Марина АНДРІЄНКО доповіла 
колективу щодо порядку залучення захисника для проведення окремої 
процесуальної дії. 

 

 
 
На фото: головний спеціаліст відділу організації надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Марина АНДРІЄНКО доповідає на тему: «Залучення захисника для 
проведення окремої процесуальної дії» під час внутрішнього навчання працівників 
Регіонального центру, 14.08.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bvpd-u-
sumskii-oblasti-proishlo-vnutrishnie-navchannia 

 
У рамках участі у заходах з підвищення кваліфікації працівників 

Регіонального центру, організованих іншими установами та організаціями, 
19.04.2017 відбулося навчання-семінар посадових осіб центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сумської області та їх бюро.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bvpd-u-sumskii-oblasti-proishlo-vnutrishnie-navchannia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bvpd-u-sumskii-oblasti-proishlo-vnutrishnie-navchannia


Децентралізація системи БПД 118 
 

 

Представники Головного територіального управління юстиції у 
Сумській області  підбили підсумки роботи за 2016 рік та І квартал 2017 року. 
Розібрали помилки адміністраторів при прийомі документів для державної 
реєстрації; визначили особливості оформлення повідомлень та документів з 
питань державної реєстрації громадських об’єднань, що надсилаються до 
Головного теруправління юстиції у Сумській області, дотримання строків 
пересилки документів тощо. 

 

 
 
На фото: робоча атмосфера навчання-семінару фахівців бюро правової допомоги, що 
проводять фахівці Головного територіального управління юстиції у Сумській області, 
19.04.2017, м.Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-mistsevykh-tsentriv-ta-biuro-
navchalysia-u-sumakh 
 

 «Адвокат Майбутнього» – перша всеукраїнська програма 
професійного розвитку для адвокатів, що спрямована на розвиток softskills. 
Програма була розроблена канадськими адвокатами та адаптована 
українськими експертами. 

Усього з 707 конкурсантів було обрано 111 адвокатів, які протягом 2017 
року пройдуть чотири навчальні модулі, що будуть проходити у Києві, Львові, 
Харкові та Одесі. До програми потрапили сумські адвокати: Олена СОМОК, 
Олексій НАЗАРЕНКО та Ольга СІНЬКО. 

Теми навчальних модулів: робота з клієнтом, взаємодія адвоката із 
судом та іншими учасниками процесу, комунікація у юридичному 
співтоваристві та зв’язки з громадськістю і медіа. 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-mistsevykh-tsentriv-ta-biuro-navchalysia-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-mistsevykh-tsentriv-ta-biuro-navchalysia-u-sumakh
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На фото: сумські адвокати Олексій НАЗАРЕНКО та Олена СОМОК на відкритті програми  
«Адвокат Майбутнього», 17.02.2017, м. Київ 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-prohramy-advokat-maibutnoho-
doluchylysia-sumski-advokaty  
 

 
 
На фото: адвокати Сумщини стали учасниками програми «Адвокат Майбутнього» - 
Олена СОМОК (зліва) та Ольга СІНЬКО (справа), м.Київ 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-prohramy-advokat-maibutnoho-doluchylysia-sumski-advokaty
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/do-prohramy-advokat-maibutnoho-doluchylysia-sumski-advokaty
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Проведено тренінг з кримінально-процесуальних питань для надавачів 
безоплатної первинної правової допомоги, реалізований Регіональним 
центром у межах співпраці Координаційного центру з надання правової 
допомоги з Радою Європи щодо реалізації проекту «Подальша підтримка 
реформ кримінальної юстиції в Україні».  

Здобути нові знання 18.09.2017 виявили бажання не лише працівники 
Регіонального центру, а й спеціалісти місцевих центрів та бюро правової 
допомоги Сумщини. 

 

 
 
На фото: представники системи БПД Сумщини під час прослуховування доповіді судді 
Ковпаківського районного суду м. Суми Владислава КОСТЕНКО щодо цивільного позову у 
кримінальному процесі, 18.09.2017, м.Суми 
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На фото: учасники тренінгу з кримінально-процесуальних питань, 18.09.2017, м.Суми 

Детальніше за посиланням: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-z-kryminalno-protsesualnykh-pytan-

dlia-nadavachiv-bezoplatnoi-pervynnoi-pravovoi-dopomohy-sumshchyny 

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-z-kryminalno-protsesualnykh-pytan-dlia-nadavachiv-bezoplatnoi-pervynnoi-pravovoi-dopomohy-sumshchyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-z-kryminalno-protsesualnykh-pytan-dlia-nadavachiv-bezoplatnoi-pervynnoi-pravovoi-dopomohy-sumshchyny
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Також 19-20.09.2017  у Києві пройшла дводенна конференція на тему: 
«Суди і вирішення спорів в режимі онлайн: покращення доступу до 
правосуддя в Україні», участь в якій взяли в. о. директора Координаційного 
центру з надання правової допомоги Олексій БОНЮК та директор 
Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО. Захід реалізовано в межах Програми 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) реформування сектору 
юстиції «Нове правосуддя». 

 
 
На фото: тренери та учасники конференції «Суди і вирішення спорів в режимі онлайн: 
покращення доступу до правосуддя в Україні», 19.09.2017, м.Київ 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozpochalasia-robota-v-mezhakh-
konferentsii-sudy-i-vyrishennia-sporiv-v-rezhymi-onlain-pokrashchennia-dostupu-do-
pravosuddia-v-ukraini 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozpochalasia-robota-v-mezhakh-konferentsii-sudy-i-vyrishennia-sporiv-v-rezhymi-onlain-pokrashchennia-dostupu-do-pravosuddia-v-ukraini
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozpochalasia-robota-v-mezhakh-konferentsii-sudy-i-vyrishennia-sporiv-v-rezhymi-onlain-pokrashchennia-dostupu-do-pravosuddia-v-ukraini
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rozpochalasia-robota-v-mezhakh-konferentsii-sudy-i-vyrishennia-sporiv-v-rezhymi-onlain-pokrashchennia-dostupu-do-pravosuddia-v-ukraini
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На фото: учасники конференції «Суди і вирішення спорів в режимі онлайн: покращення 
доступу до правосуддя в Україні» під час прослуховування доповідей тренерів, 20.09.2017 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tryvaie-druhyi-den-konferentsii-
prysviachenoi-pokrashchenniu-dostupu-do-pravosuddia-v-ukraini 

 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tryvaie-druhyi-den-konferentsii-prysviachenoi-pokrashchenniu-dostupu-do-pravosuddia-v-ukraini
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/tryvaie-druhyi-den-konferentsii-prysviachenoi-pokrashchenniu-dostupu-do-pravosuddia-v-ukraini
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У рамках співпраці із Національним превентивним механізмом, 
інтегратор Конотопського МЦ  Валентина ВОЛІК взяла участь у моніторингових 
візитах без попередження до місць несвободи у Львівській області. 
Одночасно 6 моніторингових груп відвідали СіЗО, колонію, 
психоневрологічний інтернат, хоспіс, паліативне відділення, інтернат для 
обдарованих дітей, де здійснили моніторинг дотримання прав людей, які 
перебувають там. 

 

 
 
На фото: начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК під час 
здійснення моніторингу умов проживання підопічних Монастироцького 
психоневрологічного інтернату Жовківського району Львівської області, 06.10.2017 
Львівська область 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spivpratsia-konotopskoho-mistsevoho-
tsentru-iz-natsionalnym-preventyvnym-mekhanizmom 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.895824760576217/895823653909661/?type=3
&theater 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spivpratsia-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-iz-natsionalnym-preventyvnym-mekhanizmom
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spivpratsia-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-iz-natsionalnym-preventyvnym-mekhanizmom
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.895824760576217/895823653909661/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.895824760576217/895823653909661/?type=3&theater
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На фото: інтегратор Конотопського МЦ, член Експертної ради з питань розвитку НПМ 
Валентина ВОЛІК, у рамках співпраці із національним превентивним механізмом, взяла 
участь у робочій зустрічі з питань дотримання прав людини в зоні АТО з 
представниками моніторингових місій ООН та ОБСЄ, 11.11.2017,м. Маріупіль 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.914401642051862/914401315385291/?type=3
&theater 

 
  

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.914401642051862/914401315385291/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.914401642051862/914401315385291/?type=3&theater
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Варто наголосити, що із 18.04.2017 в системі безоплатної правової 
допомоги в Україні запроваджено дистанційний навчальний курс «Робота з 
клієнтом», що розроблено на основі практики надання БПД та реальних 
потреб у навчанні, досліджених у результаті опитування фахівців місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Дистанційний 
курс «Робота з клієнтом», створений у рамках проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро 
міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання 
правової допомоги та фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. 

Усі працівники Регіонального та місцевих центрів/бюро правової 
допомоги, чия діяльність пов’язана із роботою з клієнтом, успішно завершили 
цей курс у травні-червні цього року та отримали сертифікати. 

 

 
 
На фото: зразок сертифікату, що отримали працівники за результатами проходження 
дистанційного курсу «Робота з клієнтом», червень 2017 року 
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Для збільшення рівня власної обізнаності в специфіці роботи з 
категоріями осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги працівники Регіонального та місцевих центрів  успішно 
розпочали проходження онлайн курсу «Правова допомога потерпілим від 
насильства в сім’ї», створений громадською організацією «Центр «Жіночі 
перспективи» у партнерстві з Координаційним центром з надання правової 
допомоги за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в 
Україні» та отримали сертифікати.  
 

 
На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО 
разом з працівниками Липоводолинської районної державної адміністрації отримали 
Сертифікати про проходження он-лайн курсу «Правова допомога потерпілим від 
насильства в сім`ї» , 25.11.2017, смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920698294755530/920697954755564/?type=3
&theater 

 
Для залучення громадськості до проходження онлайн курсу 

Регіональним центром було здійснено інформування про його старт в засобах 
масової інформації області. 

З метою розвитку компетенцій, навиків та підвищення кваліфікації   
працівники Регіонального та місцевих центрів у грудні 2017 року успішно 
пройшли дистанційний он-лайн курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» через 
платформу масових відкритих он-лайн курсів Prometheus. Усі працівники, які 
проходили дистанційний курс, досягли високих результатів та отримали 
відповідні сертифікати.  

 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920698294755530/920697954755564/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920698294755530/920697954755564/?type=3&theater
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Крім того, працівники Сумського МЦ підтвердили знання української 
мови та вже отримали посвідчення про вільне володіння державною мовою. 

 

 
 

На фото: посвідчення працівників Сумського МЦ про вільне володіння державною мовою 

Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.82720126071

2556/1402230379876305/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.827201260712556/1402230379876305/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/a.827218544044161.1073741828.827201260712556/1402230379876305/?type=3&theater
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Із І кварталу 2017 року місцеві центри у своїй діяльності застосовують 
єдиний порядок розподілу справ між адвокатами.  

Опрацювання актів надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проводилося постійно, у Державній казначейській службі України 
зареєстровано 78 контрактів з адвокатами. А середній час опрацювання 
одного акту – 15 хвилин. 

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

 
У ІІІ кварталі 2017 року Регіональним центром проведено 1 моніторинг 

потреби в адвокатах для міст та районів області. 
Так, 10.07.2017 Сумським МЦ проведено проведену робочу зустріч з 

адвокатами системи БВПД, у ході якої обговорювались питання щодо 
функціонування офісів громадського захисту та основних положень 
Примірного контракту з адвокатам, який надає безоплатну вторинну правову 
допомогу в кримінальних провадження. 

 

 
 

На фото: працівники Сумського МЦ та адвокати системи БВПД під час проведення 
робочої зустрічі з питання функціонування офісів громадського захисту, 10.07.2017,  
м. Суми 
Більш детальна інформація за посиланням:  
www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1364189920347018/1364189713680372/?type=3&t
heater 

 
 

http://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1364189920347018/1364189713680372/?type=3&theater
http://www.facebook.com/sumy.bvpd/photos/pcb.1364189920347018/1364189713680372/?type=3&theater


Розбудова КІАС  
та впровадження інформаційних технологій 

131 

 

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

 
У штатному режимі із 17.07.2017  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. 

 

 
 
На фото: запуск роботи контактного центру у тестовому режимі,  21.04.2017 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-spivpratsi-v-
oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato 

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-spivpratsi-v-oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-pidbyly-pidsumky-spivpratsi-v-oblasti-u-napriami-zakhystu-prav-uchasnykiv-ato
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«Протягом року до центрів та бюро правової допомоги звернулися 600 
тисяч громадян. Але є ті люди, які об’єктивно не можуть самостійно прийти по 
допомогу. Тож для отримання правової консультації їм достатньо 
зателефонувати до контактного центру. На відкритті такого – вже другого в 
Україні – ми і присутні сьогодні», - коментує відкриття контактного центру 
Міністр юстиції Павло ПЕТРЕНКО. 

 
Долучився до відкриття контактного центру й в.о. директора 

Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій БОНЮК. 
Наразі, роботу контакт-центру забезпечують 7 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». 

 

 
 
На фото: Міністр юстиції України Павло ПЕТРЕНКО знайомиться зі специфікою роботи 
контактного центру Регіонального центру, 17.07.2017, м.Суми 
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На фото: представники системи БВПД Сумщини разом з в.о. директора Координаційного 
центру з надання правової допомоги Олексієм БОНЮКОМ, 17.07.2017 

 

 
 
На фото: прес-конференція за участі Міністра юстиції України Павла ПЕТРЕНКА, 
17.07.2017, м.Суми 
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На фото: представники системи БВПД Сумщині з Міністром юстиції України Павлом 
ПЕТРЕНКОМ та в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги 
Олексієм БОНЮКОМ, 17.07.2017, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-vidkryto-druhyi-kontakt-tsentr-
systemy-bpd-iakyi-konsultuvatyme-z-pravovykh-pytan 

 
Діяльність контактного центру активно висвітлювалась у засобах масової 

інформації. Зокрема, багато інформації стосувалося саме інформування 
громадськості про появу можливості отримання правових консультацій в 
телефонному режимі. 

 

 
 
На фото: інформування щодо відкриття контактного центру у Сумах на сайті 
Міністерства юстиції України, 17.07.2017 
Детальніше за посиланням:  
https://minjust.gov.ua/news/ministry/pavlo-petrenko-vidkriv-u-sumah-drugiy-kontakt-tsentr-
sistemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-vidkryto-druhyi-kontakt-tsentr-systemy-bpd-iakyi-konsultuvatyme-z-pravovykh-pytan
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-vidkryto-druhyi-kontakt-tsentr-systemy-bpd-iakyi-konsultuvatyme-z-pravovykh-pytan
https://minjust.gov.ua/news/ministry/pavlo-petrenko-vidkriv-u-sumah-drugiy-kontakt-tsentr-sistemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi
https://minjust.gov.ua/news/ministry/pavlo-petrenko-vidkriv-u-sumah-drugiy-kontakt-tsentr-sistemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi
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На фото: виступ в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги 
Олексія БОНЮКА на телеканалі СТС, м.Суми 
Детальніше за посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=54ptf08dgAs&feature=youtu.be 

 

 
 
На фото: головний спеціаліст відділу забезпечення роботи контактного центру 
Регіонального центру Євген ДРАНОВСЬКИЙ інформує про можливість отримання 
правових консультацій в телефонному режимі під час інтерв’ю  телеканалу UA: Суми, 
17.07.2017 
Детальніше за посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=jv_uxkX5Lcc&feature=youtu.be 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=54ptf08dgAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jv_uxkX5Lcc&feature=youtu.be
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У 2017 році на лінію контактного центру надійшло 24105 дзвінків, з них: 
 

18883 з приводу консультацій та роз’яснень з правових питань 

                    з них: кримінальні 1879 звернень 

 сімейні 1796 звернень 

 соціальні 1887 звернень 

 інші цивільні 1867 звернення 

 інші 3204 звернень 

649 
за роз’ясненнями порядку звернення до органів державної влади, 
місцевого самоврядування 

2833 за контактними даними місцевих центрів, бюро правової допомоги 

1740 дзвінків було розірвано у зв’язку з технічними проблемами 

 
Розподіл питань, з якими зверталися до контактного центру у 2017 році, за 

категоріями 

 

соціального 
забезпечення; 1887 спадкові; 1209 

сімейні; 1796 
медичні; 151 

трудові; 1258 

адміністративні; 
1234 

земельні; 596 

договірні; 1261 житлові; 955 
інші цивільні; 1867 виконання судових 

рішень; 990 
неправові питання; 

398 
інші; 3204 

кримінальні; 1879 

порядок надання 
БВПД; 198 
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До контактного центру зверталися клієнти з усіх областей України, крім 
АРК Крим. Найбільше з: 

 

Київської 18 % 

Дніпропетровської 13 % 

Донецької 8 % 

Харківської 7 % 
Запорізької 6 % 

 

Найчастіше до контактного центру зверталися з наступними питаннями:  
 

порядок прийняття спадщини 

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 

право на керування транспортним засобом певної категорії 

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 оперативною інформацією з 01.01.2017 по 31.12.2017 
Регіональним центром було видано 2515 доручення адвокатам для надання 
БВПД, у тому числі:  

 

1296 для здійснення захисту за призначенням 

197 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

467 

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

5 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 

1 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 

113 
у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру 

88 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі 

344 
вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 
статті 537 КПК 

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

 
  Діаграма 1                         Кількість виданих Регіональним центром доручень 

у 2017 році 
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  Діаграма 2                 Розподіл кількості виданих Регіональним центром 
доручень адвокатам для надання БВПД у 2017 році 

 

 
Поквартальний розподіл кількості виданих доручень надано у таблиці 1 

 
 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих Регіональним центром доручень 

адвокатам для надання БВПД 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 

За призначенням; 
1296; 52% 

Окрема 
процесуальна дія; 

197; 8% 

Кримінальне 
затримання; 467; 19% 

Адміністративне 
затримання; 5; 0% 

Адміністративний 
арешт; 1; 0% 

Примусові заходи 
медичного 

характеру; 113; 4% 

Звернення 
засуджених; 88; 3% 

Відповідно до статті 
537 КПК; 344; 14% 

Екстрадиція; 4; 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 2017 році: 

 

здійснено моніторинг 
      якості  роботи адвокатів  у  80 

судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях 

          проведено 19 бесід з клієнтами 

               проведено  131 анонімне анкетування адвокатів 

                    проведено 1286 
перевірок достовірності наданої 
адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД 
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[2.2]   Результативні показники діяльності місцевих центрів 

У 2017 році місцевими центрами з надання БВПД в Сумській області, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх структурними підрозділами, було 

 

зареєстровано звернень клієнтів 23 519 

надано правові консультації особам 20 041 

написали письмову заяву про надання БВПД 3 305 

було перенаправлено клієнтів до інших провайдерів надання БПД 173 

 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД було  

 

прийнято рішення про надання БВПД по  зверненням 3 173 

кількість виданих  місцевими центрами доручень (наказів) 3 365 

                     доручень адвокатам -  2 374 

наказів штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів)  - 

991 

надано відмову у наданні БВПД по письмовим зверненням 77 
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  Діаграма 3              Кількість зареєстрованих звернень клієнтів місцевих центрів 
у 2017 році 

 

 

  Діаграма 4            Розподіл зареєстрованих звернень клієнтів між місцевими 
центрами  у  2017 році 

 
 

 
Поквартальну кількість зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 
місцевих центрів Сумщини  надано у таблицях 2 та 3  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2070 2035 

3009 

5466 5280 4978 

6193 

7068 

20162

2017

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Конотоп Охтирка Суми Шостка 

5223 4783 

7217 
6296 

Конотоп 

Охтирка 

Суми 

Шостка 

Конотоп; 5223; 
22% 

Охтирка; 4783; 
20% 

Суми; 7217; 
31% 

Шостка; 6296; 
27% 

Загалом  23 519 звернень 
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Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів 
місцевих центрів Сумщини у 2017 році 

 

№ 
з/п 

Місцеві центри 

Кількість зареєстрованих звернень 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4  
кв 

рік 

1 Конотопський 1313 1231 1261 1418 5223 

2 Охтирський 1253 1056 1222 1252 4783 

3 Сумський 1444 1479 2029 2265 7217 

4 Шосткинський 1270 1212 1681 2133 6296 

 Разом за всіма  
місцевими центрами 

5280 4978 6193 7068 23519 

 

 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів місцевих 
центрів Сумщини у 2017 році 

№ 
з/п Місцеві центри 

Кількість 
зареєстро-

ваних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консуль-

тацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
адвокатам/ 

наказів 
штатним 
юристам 

Кількість 
перена-

правлень   
до інших 

провайдерів 
БПД 

1 Конотопський 5223 4225 998 957 628/357 0 

2 Охтирський 4783 4323 460 455 244/242 0 

3 Сумський 7217 5550 1494 1422 1284/265 173 

4 Шосткинський 6296 5943 353 339 218/127 0 

 Разом за всіма  
місцевими 
центрами 

23519 20041 3305 3173 2374/991 173 
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У 2017 році клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги Сумщини 
зверталися з наступних питань: 

соціального забезпечення 3306 14% 

спадкового 3006 13% 

сімейного 2533 11% 

медичного 613 3% 

трудового 1460 6% 

адміністративного 1346 6% 

земельного 1895 8% 

договірного 1432 6% 

житлового 1600 7% 

іншого цивільного права 3878 16% 

з питань виконання судових рішень 569 2% 

з неправових питань 164 1% 

з інших питань 1717 7% 

 

 Діаграма 5      Розподіл питань за категоріями, з якими зверталися клієнти до 
місцевих центрів Сумщини у 2017 році 

 

соціальне 
забезпечення; 

3306; 14% 

спадкове;  
3006; 13% 

сімейне;  
2533; 11% медичне; 613; 3% трудове; 1460; 6% 

адміністративне; 
1346; 6% 

земельне;  
1895; 8% 

договірне;  
1432; 6% 

житлове;  
1600; 7% 

інше цивільне; 
3878; 16% 

виконання 
судових рішень; 

569; 2% 

неправове 
питання;  
164; 1% інше; 1717; 7% 
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Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 
категоріями питань у 2017 році 

 

№ 
з/п 

Категорія питань звернення 
Кількість опрацьованих звернень 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 соціальне забезпечення 695 629 809 1173 3306 

2 спадкове 751 689 727 839 3006 

3 сімейне 491 534 765 743 2533 

4 медичне 220 95 190 108 613 

5 трудове 384 327 357 392 1460 

6 адміністративне 396 350 295 305 1346 

7 земельне 401 404 545 545 1895 

8 договірне 321 306 331 474 1432 

9 житлове 328 313 480 479 1600 

10 інше цивільне 868 900 983 1127 3878 

11 виконання судових рішень 64 91 191 223 569 

12 неправове питання 26 21 27 90 164 

13 інше 335 319 493 570 1717 

 Разом за всіма  
місцевими центрами 

5280 4978 6193 7068 23519 
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  Діаграма 6              Розподіл клієнтів місцевих центрів Сумщини за статтю 

 

 

 

  Діаграма 7              Розподіл клієнтів місцевих центрів Сумщини за віком  

 

 

  

Чоловіки; 
6281; 39% Жінки;  

9941; 61% 

до 18 років; 
58; 0% 

від 18 до 35 
років;           

2454; 21% 

від 35 до 60 
років;          

5786; 54% 

понад 60 
років;            

3199; 25% 

Загалом  16 222 особи 

Загалом 16 222 особи 
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Щодо 3173 клієнтів, яким було надано БВПД, то у 2017 році були прийняті 
позитивні рішення по наступним категоріям: 

особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо 
їхній середньомісячний  дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму 

1940 61 % 

інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що 
призначається замість пенсії, у розмірі менше двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 

267 9 % 

внутрішньо переміщені особи 90 3 % 

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

2 0 % 

діти-сироти 4 0 % 

діти, позбавлені батьківського піклування 5 0 % 

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 1 0 % 

діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

0 0 % 

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» 

2 0 % 

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» 

287 9 % 

особи,які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною 

0 0 % 

особи, які належать до числа жертв нацистських 
переслідувань 

0 0 %  

особи, які звернулися для отримання статусу особи,на яку 
поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; 

2 0 %  
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особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження 
цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної 
особи недієздатною  та поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи 

2 0 %  

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання 
психіатричної допомоги в примусовому порядку 

571 18 %  

особи, реабілітовані відповідно до законодавства України 0 0 %  

особи, які мають статус свідків/потерпілих у кримінал. 
провадженнях 

0 0 %  

 

  Діаграма 8              Розподіл клієнтів місцевих центрів Сумщини, яким було 
надано БВПД у 2017 році, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами  Сумщини, у тому числі бюро правової 
допомоги, у 2017 році було: 
 

здійснено  виїздів                                мобільних консультаційних пунктів 
                                                                       до дистанційних пунктів доступу 

666 
608 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

109 

                                                 із них створено:                                у 2016 році 42 

                                                                                                              у 2017 року 67 

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

3751 

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

                                                     - до мобільних консультаційних пунктів 2105 

                                         - до дистанційних пунктів доступу до БПД 1646 

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

170 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 4118 

розміщено у ЗМІ   інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 417 

проведено   правопросвітницьких заходів 1889 

надано  клієнту  доступ до електронних сервісів Мін’юсту 988 

 

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності місцевих 
центрів Сумщини надано у таблицях 5-9 

  



Результативні показники діяльності  
місцевих центрів 
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Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 

 у 2017 році 

№ 
з/п 

Місцеві 
центри 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів 
доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами  

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 111/232 51/155 97/268 147/551 406/1206 

2 Охтирський 42/161 53/133 77/207 75/234 247/735 

3 Сумський 42/115 86/222 93/227 144/472 365/1036 

4 Шосткинський 49/133 46/107 62/23 99/301 256/774 

Разом за всіма  
місцевими центрами 

244/641 236/617 329/935 465/1558 1274/3751 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості органів місцевого самоврядування, яким 
надано методичну допомогу, та кількості установ - провайдерів 
БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 
правової допомоги в розрізі місцевих центрів Сумщини 
 у 2017 році 

 

№ 
з/п 

Місцеві 
центри 

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та установ - 
провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю  

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 10 8 10 5 33 

2 Охтирський 3 3 3 1 10 

3 Сумський 3 8 9 3 23 

4 Шосткинський 59 7 25 13 104 

Разом за всіма  
місцевими центрами 75 26 47 22 170 

 

  



Результативні показники діяльності  
місцевих центрів 

151 

 

 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 
матеріалів з питань надання БВПД (у тому числі Регіональний 
центр у Сумській області) у 2017 році 

№ 
з/п 

Місцеві 
центри 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 15 18 30 43 106 

2 Охтирський 21 13 15 28 77 

3 Сумський 15 10 12 19 56 

4 Шосткинський 27 19 34 36 116 

5 РЦ у Сумській 
області 

14 5 33 10 62 

Разом по регіону 92 65 124 136 417 

 

 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів 
місцевими центрами Сумщини у 2017 році 

 

№ 
з/п Місцеві центри 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 112 158 158 270 698 

2 Охтирський 226 44 91 108 469 

3 Сумський 64 42 60 148 314 

4 Шосткинський 133 51 104 120 408 

Разом за всіма  
місцевими центрами 535 295 413 646 1889 
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Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі Регіональний центр 
у Сумській області) у 2017 році 

 

№ 
з/п 

Місцеві 
центри 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до  
електронних сервісів Мін’юсту  

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв рік 

1 Конотопський 104 127 96 107 434 

2 Охтирський 37 30 38 27 132 

3 Сумський 14 42 18 56 130 

4 Шосткинський 29 37 64 150 280 

5 РЦ у Сумській 
області 

3 3 3 3 12 

Разом по регіону 187 239 219 343 988 
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Розділ ІІІ    Оплата послуг адвокатів,  які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу 
 

З 01.01.2017 по 31.12.2017 центри з надання БВПД у Сумській області були 
фактично профінансовані 10 400,4 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 
3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 
правової допомоги», що становить100% від передбачених кошторисом видатків 
на даний період, та на 5 800,9 тис.грн. за бюджетною програмою КПК ВК 
3603030 «Оплата послуга відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що 
становить 100% від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

 

  Діаграма 9            Фінансування центрів з надання БВПД, тис. грн. 

 

З   01.01.2017 по 31.12.2017: 

Касові видатки на оплату послуг адвокатів за 
надання БВПД 5 800,88 тис. грн. 

Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за 
надані послуги адвокатів станом на 31.03.2017 5 800,88 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість перед адвокатами 
на кінець звітного періоду складає 0,00 тис. грн. 
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  Діаграма 10             Касові видатки адвокатам за надані послуги, тис. грн. 

 

 
 
  Діаграма 11           Касові видатки та зареєстровані фінансові зобов’язання за 

надані послуги адвокатам, тис. грн. 

 

 
Так, з 01.01.2017 по 31.12.2017 видатки на оплату послуг адвокатів по 

дорученням по кримінальним провадженням становили 4 764,08 тис. грн. 
(82,13%), а по дорученням по  цивільно-адміністративним справам– 
1036,80 тис. грн. (17,87%). 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів в розрізі категорій осіб по кримінальним та цивільно-
адміністративним справам відображена в Таблиці 10 
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Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг 
адвокатів у розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням 
та цивільно-адміністративним справам 

 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів 
 (тис. грн.) 

 

1 кв 2 кв І п/р 3 кв 4 кв рік 

1 Захист за призначенням 87,57 674,39 761,96 987,48 1521,88 3417,33 

2 
Залучення до окремої 
процесуальної дії 

0,78 9,9 10,68 14,24 16,22 41,14 

3 
Адміністративне 
затримання / 
адміністративний арешт 

0,00 1,11 1,11 0,35 1,76 3,22 

4 
Кримінальне затримання / 
тримання під вартою 

39,75 181,31 221,06 398,53 139,70 959,29 

5 

Цивільні /адміністративні 
справи (особам, 
зазначеним у пунктах 
1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про 
БПД", місцеві центри) 

325,08 175,25 500,33 782,48 199,98 1036,80 

6 

Засудженим до покарання 
у вигляді позбавлення волі, 
тримання в 
дисциплінарному 
батальйоні 
військовослужбовців 

5,58 29,58 35,16 47,55 14,69 97,40 

7 
ПЗМХ, питання екстрадиції, 
питання виконання вироків 

3,48 61,81 65,29 37,13 40,3 145,7 

 Разом 462,24 1133,33 1595,59 2270,76 1934,53 5800,88 

 



  ВИСНОВОК 156 

 

ВИСНОВОК: 
 

Система безоплатної правової допомоги у Сумській 
області у 2017 році довела спроможність  
ефективно виконувати поставлені державою завдання 

 

Завдяки розвитку системи БВПД на Сумщині підвищується правова 
культура громадян, посилюється правова спроможність, яка покликана 
допомогти людям отримати необхідні можливості для самостійного пошуку 
справедливості, доступу до правосуддя. 

Зростання кількості доручень у Регіональному центрі (2017 р. – 2515;  
2016 р. – 2215) пов’язано із оперативною взаємодією та активною співпрацею з 
правоохоронними та судовими органами,  органами безпеки. 

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.  

Про це свідчать статистичні показники діяльності місцевих центрів, до яких 
у 2017 році звернулося більше нових клієнтів у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року - 16222 (2016 р. – 9849). Зареєстровано майже удвічі 
більше звернень – 23519 проти 12580 в аналогічному періоді 2016 року. 

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

Велику роботу було реалізовано в напрямку об’єднання колективів та 
налагодження позитивних стосунків між його членами. Цьому сприяли і 
розширена Керівна рада, що пройшла за участі представників бюро правової 
допомоги, і перша літня спартакіада, на якій були представлені команди всіх 
центрів з надання БВПД області, і гендерне орієнтування для спеціалістів 
системи, організоване за сприянням нашого партнеру – Сумського державного 
університету. 

Усе більше закладів, установ та організацій залучається до співпраці із 
Регіональним та місцевими центрами. Місцеві центри та їх структурні 
підрозділи – бюро правової допомоги налагодили ефективну співпрацю з 
органами місцевої влади, що безумовно, сприяє розвитку ефективної та якісної 
системи безоплатної правової допомоги у територіальних громадах.  



  ВИСНОВОК 157 

 

 

Слід відзначити дієву співпрацю з Головним управлінням Національної 
поліції в Сумській області, Північно-Східним міжрегіональним управлінням з 
питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, 
Сумським обласним центром занятості, Департаментом освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації. 

 У Сумській області є приклади позитивних напрацювань з громадськими 
організаціями у частині проведення спільних заходів, навчань працівників 
системи БВПД, надання фінансової допомоги при створенні та друку 
інформаційної продукції системи БВПД. Серед таких громадських організацій - 
«Правозахист», «Крим СОС», громадська приймальня Української Гельсінської 
спілки з прав людини у м. Суми тощо. 

А заради набуття позитивного іміджу розвитку системи безоплатної 
правової допомоги в інформаційному полі Сумщини Регіональним та місцевими 
центрами проведено низку інформаційних заходів для різних категорій 
населення, позитивно висвітлених регіональними та місцевими засобами 
масової інформації. 

Тож працівники Регіонального та місцевих центрів 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:   rc.sumy@legalaid.sm.ua 


