
Інформаційна довідка щодо виконання Плану 

надання безоплатної правової допомоги у 2016 році у Сумській області  

станом за ІІ квартал 2016 року Конотопським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

роботи: 

1.1. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
 

На виконання Плану надання безоплатної правової допомоги у 2016 році 

у Сумській області  у ІІ кварталі 2016 року Конотопський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги  (далі – Конотопський МЦ) 

здійснював свою діяльність за наступними напрямками: 

- забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги; 

- моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 

правової допомоги; 

- інтеграція первинної  і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад; 

- забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з 

Регіональним центром з надання БВПД; 

- розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до 

виконання його функцій; 

- взаємодія із засобами масової інформації. 

З метою проведення інформування про безоплатну правову допомогу 

працівники місцевого центру взяли участь в чотирьох сесіях місцевих  рад:  

26.04.2016 Чернечо-Слобідської селищна рада Буринського району,  

21.04.2016 Липоводолинська селищна рада, 

13.05.2016 Недригайлівська селищна рада,  

16.06.2016 Жовтневська сільська рада Конотопського району.  

Також, ведеться плідна співпраця з районними державними 

адміністраціями території обслуговування Конотопського МЦ. Протягом ІІ 

кварталу 2016 року працівники місцевого центру брали участь в засіданнях 

чотирьох колегій  місцевих адміністрацій: 

26.04.2016 Роменська районна державна адміністрація,  

27.04.2016 Липоводолинська районна державна адміністрація,  

18.05.2016 Недригайлівська районна державна адміністрація,  

15.06.2016 Конотопська районна державна адміністрація. 
 



 
Фото 1 Зустріч у Липоводолинській районній державній адміністрації 

 

 
Фото 2 На засідання колегії Конотопської районної державної адміністрації 

 

У звітному періоді місцевим центром проводилась значна  робота по 

організація та участі в семінарах, круглих столах,  конференціях та інших 

заходах. Так, протягом ІІ кварталу 2016 року проведено 29 заходів. У 

Конотопському міськрайонному центрі зайнятості - 01.04.2016, 04.04.2016, 

08.04.2016, 11.04.2016, 15.04.2016, 18.04.2016, 22.04.2016, 25.04.2016, 

29.04.2016, 06.05.2016, 13.05.2016, 16.05.2016, 20.05.2016, 23.05.2016, 

27.05.2016, 30.05.2016, 03.06.2016, 06.06.2016,  13.06.2016, 17.06.2016, 

24.06.2016. У Буринському районному центрі зайнятості 14.04.2016, 

11.05.2016, 29.06.2016.  У Роменському міськрайонному центрі зайнятості 

21.04.2016, 18.05.2016, 24.06.2016. 

 

У звітному періоді регулярно здійснювалось поширення працівниками 

центру інформаційних матеріалів  в громадському транспорті, в гуртожитках,  

в судах, прокуратурах, правоохоронних органах, в закладах охорони здоров’я,  



інтернатах, дитячих будинках, військкоматах, в військових частинах,  в 

Центра надання адміністративних послуг, в громадських приймальнях, 

бібліотеках, громадських радах.  Поширення інформаційних матеріалів в 

закладах території обслуговування центру  відбувалося  7 разів, з них в             

м. Конотоп – 3 рази, в Конотопському районі – 1 раз, м. Ромни – 1 раз,                   

смт Липова Долина – 2 рази. 

Постійно працівниками місцевого центру проводиться «вуличне» 

інформування громадян. (за ІІ квартал 2016 р. – 12 заходів: м. Буринь - 

06.05.2016, 10.05.2016, 11.05.2016, 15.06.2016; м. Ромни – 16.06.2016;                     

смт Недригайлів – 10.05.2016, 11.05.2016 ; м. Конотоп – 07.04.2016, 

12.05.2016, 01.06.2016; смт Липова Долина - 21.04.2016, 16.06.2016.), під час 

якого працівники  місцевого центру розповсюджують  інформаційні листівки. 

Проведення даного заходу дає можливість поінформувати людей про 

існування центрів та допомогти їм зрозуміти, що вони можуть скористатись 

відповідними послугами. 

 

 
Фото 3 «Вуличне інформування» в м. Буринь 

 

 
Фото 4 «Вуличне інформування» в м. Ромни 



 
Фото 5 «Вуличне інформування» в м. Конотоп 

 

У ІІ кварталі 2016 року проведено три робочі зустрічі з керівництвом 

прокуратури, судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби, органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування та адвокатури. Так 21.04.2016 

У рамках співпраці із адміністрацією Липоводолинського районного суду 

Сумської області у приміщенні суду відбувся інформаційний захід з 

презентації діяльності Конотопського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги для представників районної, сільських та 

селищної рад району, юрисконсультів установ та організацій району, 

співробітників місцевої прокуратури, райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів. Цей захід було попередньо анонсовано на сайті «Судова влада 

України». Відбулися  16.06.2016 зустрічі із колективами Роменської місцевої 

прокуратури та Липоводолинського відділу Роменської місцевої прокуратури. 

 

 
Фото 6 Зустріч у Липоводолинському районному суді 



 

 

У рамках поширення інформації про безоплатну правову допомогу 

шляхом налагодження співпраці з працівниками та  студентами вищих 

навчальних закладів та інших закладів освіти, 07.04.2016 відбувся 

Інформаційний захід для студентів 3-4 курсів КІ Сум ДУ   «Система надання 

безоплатної правової допомоги в Україні». 

У звітному періоді Конотопським МЦ проводилась значна  робота по 

створенню та організації діяльності мобільних (консультаційних) пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги  для вразливих верств населення. 

Створено  та організовано діяльності трьох мобільних (консультаційних) 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги: у в селі Синівка 

Липоводолинського району;  в селі Жовтневе Конотопського  району;  в селі 

Красне Конотопського  району. 

Таким чином, протягом ІІ кварталу 2016 року велася робота у чотирьох  

мобільних (консультаційних) пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги на території районів  обслуговування місцевого центру (мобільний 

консультаційний пункт в селищі Чернеча Слобода  Буринського району, 

мобільний консультаційний пункт в селі Синівка Липоводолинського району,  

мобільний консультаційний пункт в селі Жовтневе Конотопського  району, 

мобільний консультаційний пункт в селі Красне Конотопського  району), та у 

двох мобільно-консультаційних пунктах в містах території обслуговування 

місцевого центру (м. Конотоп,  м. Буринь). 

 

Під час роботи мобільних (консультаційних) пунктів були надані 

відповіді на питання, які стосувались сімейного, житлового, земельного 

законодавства, житлових субсидій, допомоги сім’ям з дітьми, пенсійного 

забезпечення, зайнятості та працевлаштування, тощо. 

 

Створені та успішно функціонують та території обслуговування 

місцевого центру  три дистанційні пункти доступу до безоплатної правової 

допомоги. Вони функціонують на базі центру культури і дозвілля та ГО 

«Терн» в смт Терни Недригайлівського району, на базі Роменського 

міськрайонного центру зайнятості, на базі ЗОШ в селі Жовтневе 

Конотопського  району.  

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги  для 

малозабезпечених верств населення у ІІ кварталі 2016 року були організовані 

15  виїзних прийомів  на території сільських, селищних, міських рад .  В м. 

Ромни  21.04.2016, 10.05.2016, 11.05.2016, 16.06.2016, 24.06.2016, в м. Буринь 

06.05.2016, 10.05.2016, 11.05.2016, 15.06.2016, 29.06.2016, в смт Недригайлів  

10.05.2016, 11.05.2016, в смт Липова Долина 21.04.2016, 10.05.2016, 

11.05.2016. 



 
Фото 7 Виїзний прийом громадян у м. Ромни 

Активно ведеться робота працівниками Конотопського МЦ  з розширення 

доступу до безоплатної правової допомоги  для ветеранів війни та осіб на яких 

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального  захисту». З цією метою на базі Конотопського військкомату у 

звітному періоді працював  мобільний консультаційний пункт місцевого 

центру. 

13.06.2016  взято участь у засіданні «круглий стіл»  для учасників АТО на 

базі Конотопського міськрайонного центру зайнятості. 

 
Фото 8 Під час роботи мобільного консультаційного пункту для учасників АТО на базі 

Конотопського міськрайонного центру зайнятості 



Активно залучаються до отримання правової допомоги і внутрішньо 

переміщені особи. Так, у ІІ кварталі 2016 року працівниками місцевого центру 

було проведено та взято участь у трьох заходах для цієї категорії громадян.         

12-13.05.2016 - участь у Міжнародній конференції з питань вимушених 

переселенців «Внутрішньо переміщені особи – інтеграція чи диференціація» 

02.06.2016 - участь у заході для внутрішньо переміщених осіб, 

результатом якої стала домовленість про підписання Меморандуму з ГО 

внутрішньо переміщених осіб, 09.06.2016 підписано Меморандум. 

09.06.2016 -  захід для переселенців спільно з УСЗН м. Конотоп та ГО 

«Шанс» м. Суми. 

Не залишають поза своєю увагою працівники місцевого центру і  дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть стати або 

стали жертвами насильства в сім’ї.  07.04.2016 забезпечено роботу мобільного 

пункту консультування в Конотопській санаторній школа інтернат.  

Протягом звітного періоду регулярно забезпечувалася робота мобільного 

пункту консультування територіальних центрах з обслуговування одиноких, 

престарілих громадян (Конотопський район - 04.04.2016, 04.05.2016,  

Роменський район -  21.04.2016). 

 
 
Фото 9 Під час зустрічі у територіальному центрі з обслуговування одиноких, 

престарілих громадян в м. Конотоп 

 

Інтегратор Конотопського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Волік В.І. взяла участь  у роботі тренінгу «Права 

дитини та моніторинг дитячих закладів» в якості експерта-монітора 

національного превентивного механізму з питання захисту прав дітей з боку 

державних органів. Моніторинг перебування дітей та їх батьків  в пунктах 

тимчасового розміщення біженців (спеціальний інтернат в с. Штепівка 

Лебединського району Сумської області, рекомендовано звернутися до 



Охтирського центру за отриманням правової допомоги в оформленні 

документів на дітей біженців (Грузія, Афганістан) .  
 

Під час роботи мобільного соціального офісу у Роменському районі, 

працівники центру надавали відповіді на питання громадян. Під час його 

роботи також було здійснено виїзний прийом по м.Ромни з метою реалізації 

адресної правової допомоги особам, позбавленим можливості пересування. 

В рамках організація мережі параюристів,  15.06.2016 участь у заходах 

Конотопської районної державної адміністрації, виявлення авторитетних осіб 

з неповною юридичною або вищою освітою на території Конотопського 

району  для залучення їх в якості параюристів. 

Окремо створено та функціонує інформаційний правовий центр на базі 

Конотопської районної бібліотеки. 27.04.2016, 25.05.2016, 22.06.2016 на його 

базі проводилися заходи. 

1.2. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 

правової допомоги 

З метою підвищення якості надання БВПД місцевим центром упродовж 

звітного періоду здійснено моніторинг виконання адвокатами, що залучаються 

до надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов’язань, визначених 

у контракті , для цього щомісячно ведеться системна робота щодо отримання 

відповідної інформації від адвокатів та клієнтів по виданим дорученням. 

Систематично проводяться  узагальнення інформації  щодо успішного 

захисту та кращих практик адвокатської діяльності. Протягом ІІ кварталу 2016 

року їх було три (01.04.2016, 04.05.2016, 01.06.2016). 

 

1.4. Інтеграція первинної  і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 
Активно проходить інтеграція первинної і вторинної правової допомоги 

на рівні територіальних громад. За ІІ квартал 2016 року сформування  дві бази 

стейкхолдерів  у  м. Ромни та Роменському районі. Станом на 30.06.2016 до 

бази даних стейкхолдерів занесено 32 суб’єкти.  

Організовано  та проведено два спільних комунікативних заходи. 

21.04.2016 презентація діяльності Конотопського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на території Липоводолинського 

району. 25.04.2016 участь у Інформаційній нараді Конотопської РДА. Розгляд 

питання «Особливості надання безоплатної правової допомоги» 

Налагоджено співпрацю з чотирма установами-провайдерами безоплатної 

первинної правової допомоги  щодо надання безоплатної правової допомоги:  

ЗОШ № 11 в м. Конотоп;  Липоводолинською районною радою; Буринською 

міською радою, Роменською районною радою.  

Протягом звітного періоду укладено  два  меморандуми про співпрацю: 

17.05.2016 Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд 

«Крила надії», 

09.06.2016 ГО «Переселенці Донбасу на Сумщині». 



 
                                        Фото 10 Підписання меморандуму з ГО «Крила надії» 

 
Фото 11. Підписання Меморандуму із ГО «Переселенці Донбасу на Сумщині» 

 

Підготовлено та направлено до органів місцевого самоврядування  три 

пакети документів щодо затвердження Програми правової допомоги на 2016-

2020 роки, а саме до Конотопської районної ради, Програма безоплатної 

правової допомоги населенню селища Терни Недригайлівського району, 

Програма створення єдиної системи дистанційних пунктів доступу до БПД у 

Липоводолинському районі. 

Розроблено та поширено методичні  рекомендації для органів місцевого 

самоврядування щодо організації ними надання безоплатної первинної правової 

допомоги на тему «Правові аспекти роботи бюро правової допомоги». 

Надано органам місцевого самоврядування Конотопського району 

(25.04.2016, 15.06.2016),  Недригайлівського району (10.05.2016), Буринського 

району (11.05.2016), Липоводолинського району (16.06.216), методично-

консультативну допомогу з метою удосконалення організації ними надання 

безоплатної первинної правової допомоги. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року проведено сім  тренінгів для посадових 

осіб органів місцевого самоврядування з питань удосконалення організації 

ними надання безоплатної первинної правової допомоги. 21.04.2016 після 

інформаційної наради при голові Конотопської районної державної 



адміністрації.  11.05.2016 під час зустрічі із адміністрацією Буринської 

районної державної адміністрації. 11.05.2016 під час зустрічі із адміністрацією 

Липоводолинської районної ради. 11.05.2016 під час зустрічі із адміністрацією 

Недригайлівської  районної державної адміністрації. 11.05.2016 під час зустрічі 

із адміністрацією Недригайлівської районної ради. 11.05.2016 під час зустрічі із 

адміністрацією Роменської районної ради. 02.06.2016 після засідання 

громадської ради м. Конотоп. 

 

 
                                                        Фото 12 Під час проведення тренінгу   

 

 Спільно із  приймальнею Української Гельсинської спілки прийнято 

трьох осіб.  Надано правову допомогу юристами PRO-BONO двом особам. 

У рамках співпраці з  Національними та Міжнародними благодійними 

організаціями інтегратором місцевого центру Волік В.І. 24-25.06.2016 була 

проведена презентація «Програми створення єдиної системи дистанційних 

пунктів доступу до БПД у Липоводолинському районі» на Міжнародному 

форумі громадських ініціатив України «Від ідеї до успіх. Місцеві ініціативи 

змінюють життя українських громад».  
 

1.5. Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД 
 

Протягом ІІ кварталу щомісяця здійснювався моніторинг статистичних 

показників діяльності місцевих центрів : 

- щомісячний моніторинг достовірності внесеної до google-форми 

інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті (01.04.2016; 04.05.2016; 

01.06.2016), за результатами якого надані протокольні доручення:  04.04.2016; 

04.05.2016; 06.06.2016; 

- звірка щотижневої звітності у встановлені строки: 

квітень 2016 - 04.04.; 11.04; 18.04; 25.04. 

травень 2016 - 04.05; 10.05; 16.05; 23.05; 30.05. 



червень 2016 – 06.06; 13.06; 21.06; 29.06 

- щотижнева звірка інформації щодо кількості   виданих місцевими 

центрами доручень про призначення адвокатів 

квітень 2016 - 04.04.; 11.04; 18.04; 25.04. 

травень 2016 - 04.05; 10.05; 16.05; 23.05; 30.05. 

червень 2016 – 06.06; 13.06; 21.06; 29.06. 

- щомісячна звірка: 04.04.2016;  04.05.2016; 01.06.2016. 

Протягом звітного періоду в Конотопському МЦ удосконалювалась 

робота по опрацюванню актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Опрацьовано 218 актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Також у місцевому центрі впроваджувались заходи, спрямовані на  

мінімізацію кількості актів, що повертаються Регіональним центром на 

доопрацювання. Так, ІІ кварталі 2016 року повернутих актів  не було. 

 З метою удосконалення роботи з клієнтами, адвокатами та партнерами  

та виявлення можливих проблем в місцевому центрі проводилося 

інтерв’ювання або анонімне анкетування суб’єктів системи БВПД. У ІІ кварталі 

2016 року проведено анкетування 13 – адвокатів, 44  клієнтів центру, всіх  

працівників центру , представників 5 громадських організації , представників 5 

органів виконавчої влади – 5, представників 5 органів місцевого 

самоврядування. 

Для узагальнення проблем, що виникають під час надання правової 

допомоги проведено три робочі зустрічі з суб’єктами надання безоплатної 

правової допомоги.  

21.04.2016 під час презентації діяльності Конотопського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги на території 

Липоводолинського району. 

15.06.2016 - виїзний прийом громадян на базі Буринської міської ради. 

Робота мобільного консультаційного пункту. Робоча зустріч з головою 

Буринської районної державної адміністрації. 

  16.06.2016 - виїзний прийом громадян на базі Роменської районної ради. 

Робота мобільного консультаційного пункту. Зустріч з апаратом Роменської 

районної ради. 
 
 

1.6. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до 

виконання його функцій 

З метою залучення адвокатів до системи  БПД  проведено інформаційно-

роз’яснювальну  роботу серед адвокатів щодо умов співпраці з системою БПД  

працівниками місцевого центру проведено три  інформаційно-роз’яснювальної  

зустрічі з  потенційними адвокатами (стажери, помічники адвокатів),  студентів 

юридичних факультетів ВНЗ : 07.04.2016 Інформаційний захід для студентів 3-

4 курсів КІ Сум ДУ  «Система надання безоплатної правової допомоги в 

Україні». Зустрічі з юристами на базі Конотопського (13.05.2016) та 

Роменського (18.05.2016) міськрайонних центрів зайнятості   

 

Протягом ІІ кварталу 2016 року здійснювалась організація системного 

аналізу звернень громадян, підготовка та систематична актуалізація юридичних 

консультацій для вирішення типових проблемних питань. 



Обробка та систематизація даних та узагальнення:  

- моделювання юридичних консультацій 

надання правової допомоги у складі виїзних (мобільних) пунктів 

консультування громадян; надання правової допомоги малозабезпеченим 

верствам населення через роботу 5 дистанційних та 8 мобільних пунктів 

доступу; «вуличне» інформування громадян; співпраця з засобами масової 

інформації на місцевому рівні. 

Проведено 23 консультування громадян через канал відеозв’язку. 

- напрацювання пропозицій щодо удосконалення їх діяльності та 

доведення до відома органів місцевого самоврядування  та органів 

виконавчої влади 

1. Консультації із питань створення спеціалізованих установ для 

адміністрації Буринської РДА, депутатського корпусу м. Буринь, Тернівської 

сільської ради, Роменського міського голови, Голови РДА Роменського 

району, голови Роменської районної ради, голови РДА Липово-Долинського 

району, голови Липоводолинської районної ради, голови РДА 

Недригайлівського району, голови Недригайлівської районної ради. 

2. Підготовка проектів Програми доступу жителів Бурині до  правової 

допомоги та  Програми доступу до безоплатної правової допомоги жителів 

Буринського районів. 

3. Консультування правління ГО «Терн» щодо розробки Програми створення 

центру безоплатної правової допомоги в селищі Терни. 

4. Проведено інформаційні наради із працівниками Центрів соціальних служб 

для сім’ї дітей та молоді у Бурині, Конотопі, Недригайлові. 

Інформаційні заходи для працівників відділів соціального захисту міста 

Конотоп та Конотопського району. 

Зустріч із сільськими головами Буринського району. 

5. Направлено 20 листів до органів державної влади та місцевого 

самоврядування про обмін інформацією щодо співпраці з надання первинної 

та вторинної правової допомоги. 

 

- визначення напрямів розвитку інституційної спроможності МЦ та 

партнерів 

Встановлення та  підтримка постійних контактів з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги на відповідній території Конотоп. 
 

Для підвищення правової та психологічної компетенції співробітників 

регулярно проводяться внутрішні навчання працівників (06.04.2016, 

13.04.2016, 20.04.2016, 27.04.2016, 04.05.2016, 11.05.2016, 18.05.2016, 

25.05.2016, 01.06.2016, 08.06.2016 , 15.06.2016, 22.06.2016, 30.06.2016). 
 

1.7. Взаємодія із засобами масової інформації 

Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  з метою розповсюдження інформації про систему безоплатної 

вторинної правової допомоги тісно співпрацює зі ЗМІ та регулярно наповнює 

сторінку веб-сайту РЦ ( 17 разів протягом ІІ кварталу 2016 року) та сторінку 

МЦ в мережі Фейсбук ( 59 разів протягом ІІ кварталу 2016 року).  



Здійснювалось щомісячне наповнення інформаційного дайджесту 

системи безоплатної правової допомоги в Україні (04.04.2016, 04.05.2016, 

03.06.2016), інформаційна розсилка для ЗМІ задля інформування та 

розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів щодо функціонування 

системи безоплатної правової допомоги серед цільових груп населення та 

суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, а також 

щомісячний моніторинг інформаційної присутності центрів у засобах масової 

інформації на регіональному та місцевому рівні. 

Для популяризації роботи місцевого центру у звітному періоді 30.06.2016 

організовано та проведено брифінгів для журналістів місцевих ЗМІ « Рік 

роботи. Підсумки роботи Місцевого центру. Особливості роботи бюро 

правової допомоги». 

 

                           Фото 2. Брифінг для журналістів «Підсумки роботи Місцевих центрів» 

 

Організовано та проведено 14  публікації у інтернет-ЗМІ  

05447.com.ua 2 виступи 

Портал Буринь-Інфо 2 виступи  

Портал Топ-Конотоп 2 виступи  

Сайт газети «Телегурман» – 2 виступи  

Сайт Липоводолинської РДА 1 виступ  

Сайт Конотопської 1 виступ  

Сайт Буринської 1 виступ  

Сайт Липоводолинської районної ради 2 виступи  

Сайт Липоводолинського районного суду 1 виступ  

Протягом звітного періоду здійснено 5 публікації в друкованих ЗМІ:  

Конотопська міська газета «Конотопський край» травень 2016 р.; Газета 

«Телегурман» квітень 2016 р., травень 2016 р.; Газета «Факти» квітень 2016; 

Липоводолинська районна газета «Наш край» квітень 2016. 



Здійснено 1 вихід в ефір – ТРК «ВЕЖА», сюжет від 30.06.2016 «Брифінг 

щодо річниці місцевого центру». 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2016 по 30.06.2016 Конотопським  місцевими центрами з 

надання БВПД було зареєстровано 437 звернень клієнтів, що звернулися по правову 

допомогу.  

 

 

 

 

 

 

Поквартальну інформацію щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів 

дивись у Таблиці 2. 
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Розподіл клієнтів місцевого центру за статтю, % 

Чоловіки Жінки 
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Розподіл клієнтів місцевого центру за віком, % 

до 18 років від 18 до 35 років від 35 до 60 років понад 60 років 



 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів  

         Найбільше звернень за період за ІІ квартал 2016 року було зареєстровано від 

малозабезпечених осіб 49 (72,1%), інвалідів 9 (13,2%) , осіб, щодо яких суд 

розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку 6 

(8,8 %), ветеранів війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 1 (1,5%), діти, які можуть 

стати або стали жертвами насильства в сім'ї 1 (1,5%),  діти, позбавлені батьківського 

піклування 1(1,5%), особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження 

цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 

поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 1 (1,5%). 

 

 

72,1 

13,2 

8,8 

1,5 
1,5 1,5 1,5 

Кількість, клієнтів яким надано безоплатну 
вторинну правову допомогу, % 

Малозабезпечені 

Івналіди 

Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричного лікування в 
примусовому порядку 

Веретани війни, та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

Діти, позбавлені батьківського піклування 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих 

звернень 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

Разом за  

І 

півріччя 

1 Конотопський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
437 437 874 



При цьому клієнти у ІІ кварталі 2016 року найчастіше зверталися з питань: інше 

цивільне – 69 (15,8%); земельне - 65 (14,9%); соціальне забезпечення – 62 (14,2%); 

спадкове – 45 (10,3%); сімейне – 43 (9,8%); трудове – 41 (9,4%); договірне – 30      

(6,9%); житлове – 30 (6,9%); адміністративне – 22 (5,0%); інше – 12 (2,7 %);  

виконання судових рішень – 9 (2,1%); медичне – 7 (1,6%), неправове питання –1 

(0,2%), представництво осіб, які мають статус потерпілих у кримінальному 

провадженні -1 (0,2%), представництво осіб, які мають статус свідків у 

кримінальному провадженні – 0%.    

 

 

 

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень 

клієнтів за предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 

предметом звернення 
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Питання, з якими найчастіше зверталися клієнти центру, % 

інше цивільне  

земельне 

соціальне забезпечення  

спадкове 

сімейне 

трудове 

договірне 

житлове 

адміністративне 

інше 

виконання судових рішень  

медичне 

неправове питання  

представництво осіб, які мають статус потерпілих у кримінальному провадженні 



№ 

з/п 
Предмет звернень 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал 
Разом за  

І півріччя 

1 соціальне забезпечення  75  62 137 

2 житлового права  24  30  54 

3 сімейного права  55 43  98 

4 спадкового права  71  45  116 

5 земельного права  37  65  102 

6 договірного права  16  30 46 

7 трудового права  50  41  91 

8 адміністративного права  9  22 31 

9 іншого цивільного права  66  69  135 

10 виконання судових рішень  17  9  26 

11 Інші питання 7 12 19 

12 Неправове питання 5 1 6 

13 Медичне питання 3 7 10 

14 
Представництво осіб, які мають статус 

свідків у кримінальному провадженні 
0 0 

0 

15 
Представництво осіб, які мають статус 

потерпілих у кримінальному провадженні 
2 1 

3 

 Разом 437 437 874 

 

За  ІІ квартал 2016 року Конотопським МЦ було: 

здійснено 9 виїздів мобільних консультпунктів та забезпечено діяльність 4 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги (згідно з пунктом 

1.15 Зведеного Плану надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській 

області у Конотопському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги діє ще одна точка дистанційного доступу до БПД у Конотопській 

районній бібліотеці) 

загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів 

склала 86 осіб, у тому числі 23 особи звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз’яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД та 63 особи до 

мобільних консультаційних пунктів. 



надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та установам 

- провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 

приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги; 

опрацьовано 218 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;  

розміщено 20 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі 

місцевих центрів дивись у таблицях 4-7. 

 

Таблиця 4. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 

функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги 

органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості опрацьованих актів ПБД, що були подані 

адвокатами, в розрізі МЦ 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів 

з питань надання БВПД 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість  виїздів мобільних та 

функціонування дистанційних 

пунктів доступу до 

БПД/кількість осіб, що 

скористалися їх послугами 

І квартал 
ІІ 

квартал 

Разом за  

І півріччя 

1 Конотопський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

7/62 12/86 19/148 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання 

методичної допомоги   

І квартал 
ІІ 

квартал 

Разом за  

І півріччя 

1 Конотопський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

3 5 8 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих актів 

ПБД, що подані адвокатами 

І квартал 
ІІ 

квартал 

Разом за  

І півріччя 

1 Конотопський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

243 218 461 



   

№ 

з/

п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних 

матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

Разом за 

І півріччя 

1 Конотопський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
9 20 29 


