
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  у 

Сумській області 

_______________________О.М.Демченко 

“_14_” _січня__ 2016 року  

 

Звіт 

про виконання плану роботи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області 

за IV квартал 2015 року 

№ 

п/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальні  

за виконання 

Примітка 

1 2 3 4 5 

І. Питання організаційної роботи 

1 Провести:     

1.1 Виїзні зустрічі в районах Сумської області з адвокатами 

для налагодження співпраці, вирішення питань щодо 

проведення розрахунків по наданню безоплатної вторинної 

правової допомоги 

 

 

протягом кварталу 

 

Демченко О.М., 

Волобуєва В.Г., 

Омельченко Ю.М. 

 

13.11.2015, м. Конотоп, 

Волобуєва В.Г. 

19.11.2015, смт. Липова 

Долина, Волобуєва В.Г. 

24.12.2015, м. Охтирка, 

Демченко О.М. 

1.2 Листування з судами та правоохоронними органами і 

зустрічі з суддями та керівництвом і особовим складом 

правоохоронних органів з проблемних та інших питань, які 

виникають в процесі співпраці по наданню безоплатної 

вторинної правової допомоги 

 

протягом кварталу 

 

 

 

 

 

Демченко О.М., 

Волобуєва В.Г., 

Коваленко О.Л. 

 

 

 

Листи 

02.10.2015, №531, 

07.10.2015, №539, 

07.10.2015, №540, 

07.10.2015, №541, 

07.10.2015, №542, 

09.10.2015, №549, 

09.10.2015, №558, 

13.10.2015, №560, 

13.10.2015, №561, 

20.10.2015, №568, 

21.10.2015, №573, 

27.10.2015, №590, 
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27.10.2015, №591, 

27.10.2015, №592, 

03.11,2015, №610, 

03.11,2015, №611, 

09.11.2015, №619, 

10.11.2015, №622, 

12.11.2015, №627, 

17.11.2015, №632, 

23.11.2015, №647, 

24.11.2015, №658, 

24.11.2015, №659, 

24.11.2015, №661, 

25.11.2015, №668, 

02.12.2015, №676, 

02.12.2015, №677, 

03.12.2015, №681, 

09.12.2015, №701, 

22.12.2015, №734, 

23.12.2015, №737, 

28.12.2015, №746, 

28.12.2015, №747 

1.3 Консультування адвокатів щодо стандартів якості надання 

правової допомоги 

  щокварталу Волобуєва В.Г. Проводиться постійно 

1.4 Засідання у форматі «круглий стіл» з питання стандартів 

якості правової допомоги 

щокварталу  Демченко О.М., 

Волобуєва В.Г. 

Виконано 11.12.2015 

1.5 Каскадні тренінги для адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу 

щокварталу Демченко О.М., 

Волобуєва В.Г. 

Коваленко О.С. 

Каскадний тренінг: сесії 

були проведені 

5-6.11.2015 м. Суми, 

26-27.11.2015 м. Суми 

1.6 Виїзні каскадні тренінги в районних центрах Сумської 

області для адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу  

щокварталу Демченко О.М., 

Волобуєва В.Г. 

 

Сесія каскадного тренінгу 

13-14.11.2015 м. Конотоп 

 

1.7 Тренінги для адвокатів Регіонального центру з метою 

підвищення кваліфікації та дотримання стандартів якості 

надання правових послуг  

Тема: «Застосування Конвенції про захист прав людини та 

4.12.2015 Демченко О.М., 

Волобуєва В.Г., 

Коваленко О.С. 

04.12.2015 тренінг у м. 

Суми.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-
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основоположних свобод у справах про видворення, 

екстрадицію та відмову у наданні захисту шукачам 

притулку» 

tsentr/novyny/pidvyshchenn

ia-kvalifikatsii-advokativ-

shchodo-nadannia-zakhystu-

shukacham-prytulku 

1.8 Підготувати роздатковий методичний матеріал та 

забезпечити участь адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу в каскадних тренінгах 

протягом кварталу Волобуєва В.Г.,     

Коваленко О.С. 

Підготовлено методичний 

матеріал, 

забезпечено явку 

адвокатів 

1.9 Розробку та впровадження інструментів моніторингу 

дотримання стандартів якості надання правової допомоги 

щокварталу  Волобуєва В.Г. Проведено анкетування 

суб’єктів надання та 

отримання ВВПД 

Лист до КЦ 17.12.2015, 

№721 

1.10 Узагальнення кращих практик та поширення їх серед 

адвокатів і сприяти обміну досвідом між ними 

щокварталу  Волобуєва В.Г. Узагальнення кращих 

практик та поширення їх 

серед адвокатів проведено 

в інформаційних 

дайджестах системи 

БВПД,випуски  якого 

розповсюджено серед 

адвокатів  РЦ засобами 

електронного зв’язку Лист 

до КЦ 

09.12.2015, №704 

1.11 Розробити пропозиції щодо стандартів якості надання 

БВПД у кримінальних та цивільних справах 

 

щокварталу Волобуєва В.Г. Стандарти якості у 

кримінальних справах 

затверджені, у цивільних – 

на стадії розробки 

1.12 Провести аналіз успішних справ адвокатів, які надають 

БПД 

 

щомісяця Волобуєва В.Г. Проведено.  

Листи до КЦ 

08.10.2015, №546 

09.11.2015, №620 

09.12.2015, №702 

1.13 Моніторинг здачі адвокатами звітів по виконаним 

дорученням 

 

два рази на місяць  

щокварталу 

Волобуєва В.Г.,  

Рак Ю.М., 

Омельченко Ю.М. 

Здійснюється постійно 
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1.14 Здійснювати наповнення інформаційного дайджесту 

системи безоплатної правової допомоги в Україні 

до 10 числа кожного 

місяця 

Волобуєва В.Г. 

Мазуренко І.В. 

Виконано в електронному 

вигляді та направлено на 

КЦ   

Листи від  

09.10.2015 

10.11.2015 

09.12.2015 

06.01.2016 

1.15 Здійснювати інформаційне наповнення веб-сайту 

Регіонального центру, а також оновлення наявної на ньому 

інформації 

 

щоденно Мазуренко І.В. Забезпечено постійне 

оприлюднення та 

оновлення інформації   

щодо діяльності РЦ  на 

веб-сайті у відповідних 

розділах, рубриках 

1.16 Моніторинг офіційного веб-сайту УМВС України в 

Сумській області щодо неповідомлення Регіональному 

центру про факти затримання осіб та проводити за його 

наслідками листування з правоохоронними органами, а 

також інформувати по отриманим відповідям 

Координаційний центр з надання правової допомоги 

щомісячно,  

до 5 числа місяця, що 

настає за звітним  

Коваленко О.Л. Моніторинг веб-сайту 

проведено, інформацію 

надіслано доГоловного 

управління Національної 

поліції в Сумській області 

листами: 

30.10.2015, №603, 

30.11.2015, №670, 

28.12.2015, №747 

Інформовано КЦ листами  

02.10.2015, №532 

04.11.2015, №616 

03.12.2015, №682 

30.12.2015, №754 

1.17 Моніторинг роботи адвокатів в судових засіданнях суду 

першої інстанції та в апеляційному суді Сумської області 

щокварталу   Волобуєва В.Г. Моніторинг судових 

засідань проводиться 

регулярно. Інформацію 

надіслано в КЦ листами 

№548 від 08.10.2015 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/pidvedeno-
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pidsumky-roboty-

rehionalnoho-ta-

mistsevykh-tsentriv-

sumskoi-oblasti Також 

моніторинг здійснювався 

при прийнятті звітів та 

розрахунків адвокатів з 

формами моніторингу 

якості, а також у ході 

проведеного моніторингу 

по дотриманню стандартів 

якості адвокатами в судах 

1 та апеляційної інстанції 

1.18 Звірки зі структурними підрозділами УМВС України в 

Сумській області та ЛВ на станції Конотоп та  ст. Суми 

щодо кількості осіб затриманих в адміністративному та 

кримінальному процесуальному порядку 

щокварталу, 

 до 5 числа місяця, що 

настає за звітним 

періодом 

відділу організації 

надання БВПД 

Звірки проводяться 

регулярно.  

Проведено 

1-2.10.2015 

4-5.11.2015 

4-5.01.2016 

1.19 Зустрічі з питань укладання контрактів з адвокатами 

області, які включені до  Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу   

 

щокварталу Демченко О.М. 

    Казбан О.А.,  

    Рак Ю.М. 

 

29 .10. 2015 у приміщенні 

Регіонального центру під 

керівництвом директора 

Демченко О.М. пройшла 

робоча зустріч з 

адвокатами. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/komanda-

systemy-bezoplatnoi-

pravovoi-dopomohy-

sumskoho-rehionu-

popovniuietsia-novymy-

advokatamy 

1.20 Зустрічі з адвокатами щодо дотримання стандартів якості 

надання БВПД 

один раз на місяць 

щокварталу 

Волобуєва В.Г. Проводяться постійно 

1.21 Зустрічі директора Регіонального центру з керівником ГУ щокварталу Демченко О.М. Проводяться регулярно 
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ДКСУ в Сумській області щодо проведення оплати послуг 

адвокатам Сумської області 

1.22 Зустрічі керівництва Регіонального центру з головами 

судів та начальниками СВ УМВС Сумської області 

 

30.11.2015 Волобуєва В.Г. 

 

30.11.2015 зустріч із 

головами судів та лекція- 

семінар для суддів 

районих судів Сумської 

області: Ковпаківського, 

Зарічного, Роменського та 

Тростянецького 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/zastupnykom-

dyrektora-rehionalnoho-

tsentru-provedeno-

navchannia-dlia-suddiv 

1.23 Лекції в Центрі підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування щодо надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

щокварталу Демченко О.М. Лекції проведено  

21.10.2015 

10.11.2015 

16.11.2015 

01.12.2015 

1.24 Організувати і провести каскадні тренінги для адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

щокварталу Демченко О.М. 

Волобуєва В.Г., 

Коваленко О.С.  

Організовані та проведені 

каскадні тренінги 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-tsentr/novyny/u-

sumakh-prodovzheno-

provedennia-kaskadnoho-

treninhu-dldia-advokativ-

systemy-bezoplatnoi-

pravovoi-dopomohy 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-tsentr/novyny/u-m-

sumi-provedeno-kaskadnij-

trening-dlya-advokativ-

sistemi 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-prodovzheno-provedennia-kaskadnoho-treninhu-dldia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-prodovzheno-provedennia-kaskadnoho-treninhu-dldia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-prodovzheno-provedennia-kaskadnoho-treninhu-dldia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-prodovzheno-provedennia-kaskadnoho-treninhu-dldia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-prodovzheno-provedennia-kaskadnoho-treninhu-dldia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-prodovzheno-provedennia-kaskadnoho-treninhu-dldia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-prodovzheno-provedennia-kaskadnoho-treninhu-dldia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-sumi-provedeno-kaskadnij-trening-dlya-advokativ-sistemi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-sumi-provedeno-kaskadnij-trening-dlya-advokativ-sistemi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-sumi-provedeno-kaskadnij-trening-dlya-advokativ-sistemi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-sumi-provedeno-kaskadnij-trening-dlya-advokativ-sistemi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-sumi-provedeno-kaskadnij-trening-dlya-advokativ-sistemi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prodovzhuietsia-provedennia-kaskadnoho-treninha-u-m-konotop
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prodovzhuietsia-provedennia-kaskadnoho-treninha-u-m-konotop
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tsentr/novyny/prodovzhuiets

ia-provedennia-kaskadnoho-

treninha-u-m-konotop 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-tsentr/novyny/u-m-

konotop-rozpochato-

provedennya-kaskadnikh-

treningiv-den-1 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/prodovzhuiets

ia-navchannia-advokativ-

systemy-bezoplatnoi-

pravovoi-dopomohy-den-2 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-tsentr/novyny/u-

sumakh-rozpochato-

provedennya-kaskadnikh-

treningiv-den-1 

1.25 Організувати та провести лекції-семінари для адвокатів, 

працівників слідчих відділів районних та міських управлінь 

міліції, прокуратури та судів Сумської області 

щокварталу Демченко О.М.,  

Волобуєва В.Г. 

Лекції-семінари проведені 

04.11.2015 

08.12.2015 

1.26 Засідання Керівної ради щокварталу Демченко О.М.,  

Коваленко О.С. 

Проведено 24.12.2015 у 

розширеному складі  

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/pidvedeno-

pidsumky-roboty-

rehionalnoho-ta-

mistsevykh-tsentriv-

sumskoi-oblasti 

1.27 Робочі наради при директорові Регіонального центру   щопонеділка Демченко О.М. Проводяться щопонеділка  

Протокольно проведено  

13 робочих нарад з 

працівниками РЦ.  

Інформацію   

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-konotop-rozpochato-provedennya-kaskadnikh-treningiv-den-1
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-konotop-rozpochato-provedennya-kaskadnikh-treningiv-den-1
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-konotop-rozpochato-provedennya-kaskadnikh-treningiv-den-1
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-konotop-rozpochato-provedennya-kaskadnikh-treningiv-den-1
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-m-konotop-rozpochato-provedennya-kaskadnikh-treningiv-den-1
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prodovzhuietsia-navchannia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-den-2
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prodovzhuietsia-navchannia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-den-2
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prodovzhuietsia-navchannia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-den-2
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prodovzhuietsia-navchannia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-den-2
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prodovzhuietsia-navchannia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-den-2
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/prodovzhuietsia-navchannia-advokativ-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-den-2
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оприлюднено на веб-сайті 

РЦ 

1.28 Інструктажі з техніки безпеки з працівниками 

Регіонального центру 

щомісяця Поставська Н.І. Проводяться 

 Інструктажі з пожежної безпеки з працівниками 

Регіонального центру 

при прийомі працівників Поставська Н.І. Проводяться 

2. Підготувати:    

 звітну інформацію:    

2.1 про виконання планів роботи Регіонального центру за 3 

квартал 2015 року 

до 15 жовтня Демченко О.М., 

Коваленко О.С., 

Ведрушкіна Є.І., 

Волобуєва В.Г. 

Виконано 

Лист 15.10.2015, №562 

2.2 Головному територіальному управлінню юстиції в 

Сумській області щодо звернення осіб стосовно надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

щокварталу Демченко О.М.,  

Мазуренко І.В. 

 

Листи 

02.10.2015, №530 

30.10.2015, №605 

30.11.2015, №672 

2.3 Бухгалтерський звіт за 3 квартал 2015 року до 21жовтня Ведрушкіна Є.І. Лист 07.10.2015 № 545 

2.4 на протокольні доручення Координаційного центру з 

надання правової допомоги 

щокварталу Демченко О.М. 

Волобуєва В.Г., 

Коваленко О.Л., 

Казбан О.А. 

Коваленко О.С. 

Ведрушкіна Є.І. 

Звіти подавалися за 

потребою 

відповідальними особами. 

Звітна інформація подана 

листами:  

02.10.2015, №530, 

21.10.2015 №570, 

15.12.2015, №712, 

18.12.2015, №726 

2.5 звіт про виконання заходів щодо економного та 

раціонального використання бюджетних коштів 

щомісяця до 10 числа 

місяця, наступного за 

звітним 

Демченко О.М.,  

Ведрушкіна Є.І. 

Звіти подано вчасно 

 

2.6 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

посадових осіб суб’єктів подання інформації щодо 

неповідомлення Регіональному центру про випадки 

затримання осіб 

щокварталу до 5 числа  

місяця, наступного за 

звітним   

Демченко О.М. 

 

Лист начальнику УМВС 

України в Сумській обл. 

від 09.10.2015 №558 про 

притягнення винних у 

неповідомленні про 

затримання до 

відповідальності 
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2.7 

забезпечити оперативне інформування Координаційного 

центру з надання правової допомоги у визначеному 

порядку про стан фінансування та розрахунків 

Регіонального центру 

щомісяця за встановленим 

графіком 

Ведрушкіна Є.І. Забезпечено 

 

2.8  баланс (річна форма з додатком) 
щокварталу Ведрушкіна Є.І. Направлено до ГУ ДКСУ 

в Сумській області 

12.01.2015 

 

2.9  звітність за формою 7 
щомісячно і щокварталу Ведрушкіна Є.І. Направлено до ГУ ДКСУ 

в Сумській області 

12.01.2015 

2.10 
звіт про неприбуткові  організації і формі 1-ДФ  

протягом 40 днів після 

закінчення кварталу 

Ведрушкіна Є.І. Готується проект звіту 

2.11 звіт до Головного управління ПФУ в Сумській області  до 20 числа щомісячно Ведрушкіна Є.І. Виконано 

2.12 звіт до управління Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності в Сумській області 

щокварталу за наявністю 

лікарняних 

Ведрушкіна Є.І. Готується проект звіту 

2.13 звіт Координаційному центру з надання правової допомоги 

по оплаті послуг та відшкодуванню витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу 

щоп’ятниці  

 

Рак Ю.М. Звіти направлено 

щоп’ятниці протягом 

звітного кварталу на 

електронну пошту КЦ 

2.14 оперативну інформацію щодо виданих доручень адвокатам, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

оплату їх послуг та відшкодування витрат 

щопонеділка  

 

Волобуєва В.Г. 

Рак Ю.М. 

Мазуренко І.В. 

Оперативну інформацію 

розміщено на веб-сайті РЦ 

станом на 

05, 12, 19, 26.10.2015;  

02, 09, 16, 23, 30.10.2015;  

07, 14, 21, 28.12.2015 

2.15 складання карток аналітичного обліку щомісяця Ведрушкіна Є.І. 

Рак Ю.М. 

Щомісяця здійснювалось 

складання карток 

аналітичного обліку 

2.16 робота з Казначейськими документами постійно Ведрушкіна Є.І. 

Рак Ю.М. 

Протягом кварталу 

проведено роботу з 

казначейськими 

документами 

2.17 архівування бухгалтерської документації Центру щокварталу Шматко С.М. Виконано архівування 
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(адвокатських звітів і розрахунків) за 2013-2014 роки документації за 2013-2014 

роки 

2.18 Статистичне спостереження за наданням БВПД в Україні 

 

щоденно і            

щомісячно 

Волобуєва В.Г., 

Коваленко О.Л., 

Рак Ю.М.,  головні 

спеціалісти відділу 

організації надання 

БВПД 

Звіти подаються щоденно 

в гугл-формах та 

щомісяця: Листи: 

№523 від 01.10.2015 

№612 від 04.11.2015 

№683 від 04.12.2015 

2.19 підготувати та зареєструвати в ГУДКСУ в Сумській 

області контракти з адвокатами, включеними до Реєстру 

адвокатів, які надають БВПД 

щокварталу Демченко О.М., 

Казбан О.А. 

Зареєстровано 15 

контрактів 

2.20 Номенклатуру справ на 2016 рік             грудень     Коваленко О.С. Розроблено та 

затверджено 15.12.2015 

 звіти з зайнятості населення    

2.21 за формою № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»  за потребою Ткаченко Т.В. Направлено 6 звітів 

2.22 звіт до ДФС про прийнятих працівників за потребою Ткаченко Т.В. Направлено 6 звітів 

2.23 кадровий звіт щодо фактично зайнятих посад за ІІІ квартал 

2015 року 

до 5 числа місяця, що 

настає за звітним  

Ткаченко Т.В. Лист на КЦ №525 від 

01.10.2015 

 плани:    

2.24 роботи Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області на I 

квартал 2016 року 

до 25 грудня 

 

Коваленко О.С. Затверджено 25.12.2015 

3 Розробити та затвердити:    

3.1 графіки чергування головних спеціалістів відділу 

організації надання БВПД 

щомісяця Демченко О.М., 

Коваленко О.Л. 

Затверджуються  

щомісяця наказами РЦ 

3.2 графіки чергування адвокатів області, що надають 

безоплатну вторинну правову допомогу 

щомісяця Демченко О.М., 

Коваленко О.Л. 

Затверджуються наказами 

та оприлюднюються 

щомісяця 

на веб-сайті РЦ 

3.3 графік відпусток працівників Регіонального центру на 

2016 рік 

      до 05 січня 2016  року     Ткаченко Т.В. затверджено 04.01.2016 

 

4. Здійснювати:     

 моніторинг:    

4.1 попередній розгляд та реєстрацію письмових звернень щокварталу Демченко О.М. Виконується 
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громадян до Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області та 

організацію особистого прийому   громадян 

 

4.2 розгляд скарг на дії чи бездіяльність адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу 

щокварталу  Волобуєва В.Г. Проводиться постійно 

4.3 розподіл справ між адвокатами, які залучені до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

щокварталу Демченко О.М. Здійснюється згідно з 

щомісячним графіком 

чергування адвокатів, що 

оприлюднюється  на веб-

сайті РЦ 

5 Забезпечити:    

5.1 виступ керівництва Регіонального центру на телебаченні, 

радіо, в друкованих засобах масової інформації 

 щокварталу Демченко О.М., 

Волобуєва В.Г. 

Газета «Прапор перемоги» 

№52 від 31.12.2015, 

Газета «Город А» №53 від 

31.12.2015 

5.2 Документальне обслуговування роботи Регіонального 

центру:  

- попередній розгляд кореспонденції; 

- оперативне проходження, облік, зберігання документів; 

- реєстрація наказів з основної діяльності 

щокварталу відділ 

організаційної 

роботи, 

юридичного 

забезпечення 

діяльності та 

інформації 

Облік вхідної та вихідної 

кореспонден-ції, наказів з 

кадрових питань та 

основної діяльності 

здійснюється відповідно 

до вимог Інструкції з 

діловодства 

5.3 видавати доручення для підтвердження повноважень 

захисника або повноважень адвоката для здійснення 

представництва інтересів особи в судах, органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими 

особами 

протягом кварталу головні спеціалісти 

відділу організації 

надання БВПД 

Проводиться постійно 

 ІІ. Питання інформаційно-методичної роботи    

 Узагальнити:    

6.1 інформацію щодо кількості виписаних Регіональним 

центром доручень заIV квартал 2015 року 

грудень Демченко О.М. 

 

Інформація узагальнена та 

розміщена на е-диску 

Координаційного центру з 

надання правової 

допомоги 

Всього було видано 395 

доручень 
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6.2 інформацію щодо осіб, які звернулися місцевих центрів за 

сприянням у заповненні документів Європейського суду з 

прав людини 

щомісяця Поставська Н.І. Не було звернень 

6.3 проводити внутрішні навчання працівників Регіонального 

центру 

щокварталу керівники 

структурних 

підрозділів  

Проведено 

23.10.2015 

02.12.2015 

14.12.2015 

 ІІІ. Робота з кадрами    

 Здійснити організаційні заходи щодо:    

7.1 відбору та призначення на посади працівників 

Регіонального центру та місцевих центрів з надання БВПД 

щокварталу Демченко О.М. 26.11.2015 проведено 

скайп-інтерв′ю фахівцями 

Координаційного центру, 

представником 

ВБО «Доступна та якісна 

правова допомога в 

Україні» та директором 

Демченко О.М. учасників 

конкурсного відбору на 

посаду заступника 

начальника відділу 

організаційної роботи, 

юридичного забезпечення 

діяльності та інформації 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny?start=90 

 ІV Інше    

8.1 Проведені заходи до Всеукраїнського тижня права як 

Регіональним центром, так і місцевими центрами  

70.12.2015 – 12.12.2015  Демченко О.М. Звіт від 15.12.2015, лист 

№ 712 

8.2 На виконання листа КЦ від 01.12.2015 у семінарі взяли 

участь чотири адвокати  

Лист від КЦ 01.12.2015 Волобуєва В.Г. Лист на КЦ від 03.12.2015 

8.3 Участь у тренінгу «Громадські розслідування порушень 

прав представників вразливих групп населення у взаємодії 

з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини»  

12-13.12.2015 Демченко О.М. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/uchast-

dyrektora-rehionalnoho-

tsentru-u-dvodennomu-
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treninhu-u-m-kyievi 

8.4 Нарада «Правильність прийняття та оформлення 

повідомлень про затримання осіб від суб’єктів 

інформування» 

01.12.2015 Волобуєва В.Г. Навчання працівників 

Регіонального центру 

8.5 На виконання наказу КЦ №136 від 06.04.2015 – моніторинг 

надання правової допомоги певним категоріям, що 

являються суб’єктами БВПД 

 Волобуєва В.Г. Лист 01.12.2015 №674 

8.6 На виконання листа КЦ від 02.11.2015 проводилося 

опитування адвокатів системи БВПД на тему 

зацікавленості у проходження тренінгу «Насильство у 

сім’ї»  

02.11.2015, 26-27.11.2015 Волобуєва В.Г. Лист на КЦ 23.11.2015 

№653 

8.7 Участь у заходах Всеукраїнського тижня права у м. 

Чернігів в рамках співпраці між Регіональними центрами 

та вивчення досвіду 

07-09.12.2015 Демченко О.М. Обмін досвідом між 

Регіональними центрами 

8.8 Захід до Дня адвокатури: кращих адвокатів системи БВПД, 

нагородження грамотами та подяками керівництва області і 

міста 

19.12.2015 Демченко О.М., 

Ткаченко Т.В. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/zasluzhene-

vyznannia-advokaty-

systemy-bezoplatnoi-

vtorynnoi-pravovoi-

dopomohy-otrymaly-

hramoty-ta-podiaky 

8.9 Участь у тренінгу «Правова допомога потерпілим від 

насильства в сім’ї». 

14-15.12.2015 Волобуєва В.Г. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/zastupnyk-

dyrektora-menedzher-z-

iakosti-rehionalnoho-

tsentru-pryiniala-uchast-u-

treninhu-m-kyiv 

8.10 Навчання для працівників Державного архіву Сумської 

області в рамках «Всеукраїнського тижня права» 

11.12.2015 Волобуєва В.Г. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/zastupnykom

-dyrektora-rehionalnoho-

tsentru-provedeno-

navchannia 

8.11 Навчання на базі Департаменту агропромислового розвитку 10.12.2015 Коваленко О.Л. http://sumy.legalaid.gov.ua/
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Сумської обласної державної адміністрації. Лекція на 

тему:  «Стан розвитку системи безоплатної вторинної 

правової допомоги. Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу», в рамках «Всеукраїнського тижня 

права». 

ua/pres-

tsentr/novyny/rehionalnym-

tsentrom-provedeno-

navchannia-u-ramkakh-

vseukrainskoho-tyzhnia-

prava 

8.12 Навчання на базі Головного територіального управління 

юстиції у Сумській області. Семінар- навчання для 

керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання 

та виявлення корупції вищих та професійно - технічних 

навчальних закладів. 

08.12.2015 Волобуєва В.Г. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/zastupnykom

-dyrektora-rehionalnoho-

tsentru-provedeno-

navchannia-u-holovnomu-

terytorialnomu-upravlinni-

iustytsii 

8.13 Лекція для працівників Сумського районного відділу 

кримінально – виконавчої інспекції на тему: «Організація 

надання безоплатної вторинної правової допомоги – 

створення Регіональним центром рівних можливостей для 

доступу осіб до правосуддя» 

07.12.2015 Коваленко О.Л. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-tsentr/novyny/u-

ramkakh-vseukrainskoho-

tyzhnia-prava-provedeno-

navchannia 

8.14 Навчання для працівників юридичних служб «Практика 

реалізації Закону України "Про безоплатну правову 

допомогу» 

04.11.2015 Демченко О.М. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/dyrektoramy-

rehionalnoho-ta-sumskoho-

mistsevoho-tsentriv-

provedeno-navchannia-

iurystkonsultiv 

8.15 На виконання Плану Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській 

області на IV квартал щодо проведення навчань 

працівників місцевих центрів, у приміщенні Регіонального 

центру проведено навчання працівників місцевих центрів. 

23.10.2015 Демченко О.М. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/cherhove-

provedennia-navchannia-

pratsivnykiv-mistsevykh-

tsentriv 

8.16 Проведено другий етап восьмого конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги — письмове тестування. 

Письмове тестування адвокатів пройшло у Головному 

10.10.2015 Демченко О.М. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/proishov-

cherhovyi-etap-8-ho-
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територіальному управлінні юстиції Сумської області. 

 

konkursu-z-vidboru-

advokativ-do-systemy-

bezoplatnoi-pravovoi-

dopomohy-ukrainy 

8.17 Підписання Меморандуму про співпрацю між 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області та Громадськими 

організаціями міста: «В пам'ять про полеглих – заради 

живих» (Сергій Савченко), «Громадське бюро» 

«Правозахист» (Ігор Рекун), «Ліга захисту» (Ірина 

Стегній), «Компанія «Ваш сімейний юрист» (Євген 

Драновський), «Клуб «Шанс» (Олексій Загребельний) та 

Сумським регіональним відділенням Всеукраїнської 

асоціації сільських і селищних рад (Надія Масалітіна). 

02.10.2015 Демченко О.М. http://sumy.legalaid.gov.ua/

ua/pres-

tsentr/novyny/pidpysannia-

memorandumu-mizh-

rehionalnym-tsentrom-ta-

hromadskymy-

orhanizatsiiamy 

8.18 план роботи Керівної ради на 2016 рік до 24 грудня Коваленко О.С. Затверджено 24.12.2015 

8.19 план надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській області на 2016 рік 

до 25 грудня 

 

Коваленко О.С. Затверджено 25.12.2015 

     

 




