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ВСТУП 3 

 

Вступ 
Охтирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Охтирський МЦ)  налічує в своєму штаті 16 працівників, із яких 10 
- працює безпосередньо в місцевому центрі та 6 осіб (по 2 працівника відповідно) 
працюють у трьох бюро правової допомоги (Лебединському, 
Великописарівському, Тростянецькому).  

 
Охтирський МЦ охоплює 4 райони обслуговування:  

Охтирський 75,3 тис. осіб 

Великописарівський 19,2 тис. осіб 
Лебединський 46,0 тис. осіб 

Тростянецький 35,1 тис. осіб 

ВСЬОГО: 175,6 тис. осіб 
(15,8% від загальної кількості по Сумській області) 
 
Відкриття з 01.09.2016  Великописарівського, Лебединського та 

Тростянецького бюро правової допомоги дозволило розширити сферу охоплення 
правовими послугами населення цих районів. 

 
ДІАГРАМА 

динаміки кількості звернень громадян за правовою допомогою 
до Охтирського МЦ у 2016 році 

 
 

78  
січень 

152  
лютий 

163  
березень 

158 
квітень 124 

травень 
113 

червень 

143 
липень 141 

серпень 

291 
вересень 

371 
жовтень 

380 
листопад 

541 
грудень 
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Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямками 

[1.1]  Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

Одним із пріоритетних напрямків роботи керівництвом Охтирського МЦ  
обрано збільшення не тільки кількості, але й якості правопросвітницьких заходів, 
донесення до населення інформації та забезпечення можливості отримати 
правовий захист у найвіддаленіших куточках області. 

Складовою частиною таких заходів являються виїзні прийоми для громадян, 

які проживають у сільській місцевості. 

Так, за ІV квартал 2016 року працівниками Охтирського МЦ здійснено - 28 

виїздів  мобільно-консультаційних пунктів на територію селищних громад, де 

надано  консультацій  для  93 громадян, які звернулися за правовою допомогою. 

 

 

На фото: Виїзний прийом громадян проводять: сільський голова с.Гринцеве Лебединського 
району Віктор ДИКИЙ та начальник Лебединського  бюро правової допомоги 
Сергій ІВАНОВ, 05.10.2016 

 
Крім проведення консультацій, під час таких виїзних прийомів також 

проводиться розповсюдження інформаційних матеріалів та проведення інших 
правопросвітницьких заходів серед населення сільських громад. 
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На фото: Інформування громадян проводить керівник Великописарівського бюро правової 

допомоги Євген МОРОЗ 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/904343433029514 

 

Усього у  ІV кварталі 2016 року проведено – 11 «вуличних інформувань», що 

дозволило суттєво поширити серед пересічних громадян інформацію про спектр 
діяльності Охтирського МЦ та бюро правової допомоги. 
 

     
 

На фото: Вуличне інформування проводять працівники Тростянецького бюро правової 
допомоги: головний спеціаліст Вячеслав ТЮТЮННИК (зліва) та начальник відділу 
Борис КОЗЛОВСЬКИЙ (справа), 25.10.2016 

 

 
Зусилля керівництва Охтирського МЦ  зосереджено на особистому 

спілкуванні з представниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів 
влади та сільських громад під час виступів на сесіях та засіданнях. 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/904343433029514
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Усього за три останніх місяці 2016 року прийнято участь у  8 засіданнях сесій 

та колегій місцевих рад та проведено  32 робочі зустрічі з керівництвом різного 

рівня на місцях, у ході яких активно обговорювалися порядок та умови надання 
безоплатної правової допомоги мешканцям місцевих громад. 

 

 
 

На фото: Виступ на сесії Тростянецької міської ради головного спеціаліста Тростянецького 
бюро  правової допомоги Вячеслава ТЮТЮННИКА,  12.10.2016 (доповідь про місію, 
завдання та початок роботи Тростянецького бюро правової допомоги) 

 

      
 

На фото: зліва - консультацію в Лебединському МЦЗ надає начальник Лебединського бюро 
правової допомоги  Сергій ІВАНОВ, 16.11.2016  
справа - консультацію в  Тростянецькому ЦЗ надає головний спеціаліст 
Тростянецького бюро правової допомоги Вячеслав ТЮТЮННИК,  16.11.2016 

Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pryishov-na-oblik-do-tsentru-zainiatosti-otrymav-
konsultatsiiu 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pryishov-na-oblik-do-tsentru-zainiatosti-otrymav-konsultatsiiu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pryishov-na-oblik-do-tsentru-zainiatosti-otrymav-konsultatsiiu
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На фото: Консультації внутрішньо переміщеним особам в Охтирському міськрайонному 

центрі зайнятості надає головний спеціаліст Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ, 
07.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/917100708420453 

 
У 2016 році  забезпечено діяльність 12 дистанційних пунктів доступу до 

правової допомоги, із них у ІV кварталі 2016 року відкрито 9 у селищних 
бібліотеках Охтирського, Тростянецького, Лебединського районів. 

На нараді бібліотечних працівників Охтирського району, що  відбулася 
14.12.2016,   директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР повідомила: «Одним із 
способів розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги є 
організація та відкриття дистанційних пунктів консультування. Тобто -  це 
можливість отримати на місці юридичні консультації для населення віддалених 
населених пунктів, так і до місць перебування людей з обмеженими 
можливостями, неповнолітніх, інших категорій осіб, яким держава гарантує 
правову допомогу за бюджетні кошти. Консультування надаватимуться юристом – 
фахівцем  із різноманітних галузей з різних питань: поновлення на роботі, поділ 
майна подружжя, окремі аспекти пенсійного забезпечення тощо». 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/917100708420453
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На фото: Виступ директора Охтирського МЦ Тамари КОЗИР  на нараді бібліотечних 

працівників з питання відкриття дистанційних пунктів доступу до правової 
допомоги, 14.12.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/narada-za-rezultatom-iakoi-zapratsiuvalo-shist-
dystantsiinykh-punktiv-konsultuvannia 

 

 

 
 

На фото: Консультації у відділенні денного перебування Тростянецького районного 
територіальногот центру соціального обслуговування надає головний 
спеціаліст Тростянецького бюро правової допомоги Вячеслав ТЮТЮННИК, 
24.10.2016 

Зважаючи на те, що існує певна кількість громадян з обмеженими 
можливостями, людей похилого віку та таких, які не можуть вільно пересуватися, 
працівниками Охтирського МЦ та структурних підрозділів – бюро правової 
допомоги створено умови для надання таким особам правової допомоги шляхом 
виїзду та організації прийомів у місця, де вони   мешкають  та обслуговуються. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/narada-za-rezultatom-iakoi-zapratsiuvalo-shist-dystantsiinykh-punktiv-konsultuvannia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/narada-za-rezultatom-iakoi-zapratsiuvalo-shist-dystantsiinykh-punktiv-konsultuvannia
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Основними питаннями, що турбують людей  та змушують шукати  
правового захисту є: 

соціальне забезпечення 
цивільні 

земельні 
адміністративні 

спадкові 
 

        
 

На фото: Консультації у Комунальному закладі Сумської обласної ради Обласній 
спеціалізованій психіатричній лікарні №-2 проводить начальник відділу правової 
інформації та консультацій Охтирського МЦ Микола КРАВЧЕНКО, 14.10.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-okhtyrtsi-zapratsiuvav-novyi-mobilnyi-punkt-
konsultuvannia 

 
 

«WikiLegalAid» 
 

З метою покращення якості, повноти та оперативності надання правових 
консультацій працівниками Охтирського МЦ, обміну досвідом та формування 
кращих практик консультування клієнтів системи безоплатної правової допомоги 
(далі – БПД) Координаційним центром з надання правової допомоги (далі – 
Координаційний центр) створено довідково-інформаційну платформу правових 
консультацій «WikiLegalAid» (далі – «WikiLegalAid»), що доступна в мережі Інтернет 
за посиланням: http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/. 

 
 
 
З метою підготовки правових консультацій для суб’єктів права на безоплатну 

правову допомогу та внесення їх до довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid», працівниками Охтирського МЦ у ІV кварталі 2016 
року  висвітлено наступні матеріали правового характеру в системі  «WikiLegalAid»: 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-okhtyrtsi-zapratsiuvav-novyi-mobilnyi-punkt-konsultuvannia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-okhtyrtsi-zapratsiuvav-novyi-mobilnyi-punkt-konsultuvannia
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwiki.legalaid.gov.ua%253A8555%252F%26ts%3D1465487058%26uid%3D1826063211464983687&sign=9ac57c347c88e574c4559db6d495acfe&keyno=1
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Порядок  проведення  зовнішнього  незалежного оцінювання 

Порядок  задоволення  спадкоємцями  вимог кредитора  спадкодавця 

Отримання документа про освіту на території україни особами, які 
мешкають на тимчасово окупованій території 

Спадковий  договір 
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[1.2]   Моніторинг якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

 

Однією із основних умов належного функціонування підпорядкованих 
підрозділів місцевого центру - є моніторинг якості їх роботи. Тому в 
Охтирському МЦ приділено значну увагу питанню контролю за якістю роботи 
відділів, в тому числі шляхом аналізу основних показників діяльності:    
 

За звітний період в Охтирському МЦ  
(включно бюро правової допомоги)  

зареєстровано звернень громадян   1334 

     із яких:  
отримання консультацій – 1279 звернень 

прийнято письмових звернень про надання БВПД –      55 звернень 
 

За результатами розгляду звернень 

належність підтверджено 52 звернень про БВПД 

належність не підтверджено 3 звернень 

видано 40 доручень адвокату 

видано 12 наказів відділу представництва 

опрацьовано 72 акти на оплату адвокатів 

 
За вказаний період фактів порушення строків розгляду, прийняття 

рішення та оформлення документів – не зареєстровано. Скарг та заяв на 
незадовільні дії працівників Охтирського МЦ та адвокатів від громадян – не 
надходило. 
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[1.3]   Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад 

 

Розуміючи значення правопросвітництва та рівня обізнаності населення 
з правових питань, значний обсяг роботи приділяється проведенню 
правопросвітницьких заходів серед мешканців територіальних громад за 
участі працівників Охтирського МЦ.  

 
Крім застосування теоретичних засад, у вигляді лекцій та семінарів, 

приділено увагу і практичним заняттям, у тому числі проведення «міні-
тренінгів» з посадовими особами органів місцевого самоврядування з питань 
надання безоплатної правової допомоги мешканцям сільських громад. 

 
У ІV кварталі 2016 року для посадовців проведено 3 пілотних тренінгів. 

Підготовлено та надруковано 3 методичні рекомендації з питань створення 
ОСББ, договору оренди землі та порядку вирішення колективних трудових 
спорів  
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На фото:  Тренінг з представниками селищної ради смтЧупахівка Охтирського району  
проводить директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР, 20.10.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/904345186362672 

 
Створення бюро правової допомоги у Великописарівському, 

Лебединському та Тростянецькому районах дозволило значно збільшити  
рівень правового захисту населення районних громад. Поліпшилися умови та 
якість донесення до населення інформації правового характеру, що в свою 
чергу, безумовно, сприятиме підвищенню рівня правової обізнаності 
громадян у сільській місцевості.   
 

У ІV кварталі 2016 року працівниками Охтирського МЦ  

забезпечено участь та проведення: 

семінарів 14 

правопросвітницьких лекцій 16 

«круглі столи» 7 

проведено робочі зустрічі з представниками органів місцевої 

влади та самоврядування 
32 

надано публікацій у мережі Фейсбук 80 

висвітлено матеріалів у друкованих ЗМІ 13 

проведено  брифінгів 1 

тренінгів для представників органів місцевого самоврядування 3 

надано методично-консультаційну допомогу представникам 

органів місцевого самоврядування 
3 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/904345186362672
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Значну увагу приділено правовій просвіті молоді, учням та студентам 
навчальних закладів – тим громадянам, що в найближчому майбутньому 
прийдуть у доросле життя. Для них організовано проведення навчальних 
заходів не тільки по місцям їх навчання, а й у громадських бібліотеках. 

Не обділені увагою і особи, що мають відношення до військової служби 
та учасники АТО  – систематично з цією категорією населення проводяться 
правопросвітницькі заходи та правові консультації. 
 

 
 

На фото: Лекцію зі студентами Лебединського педагогічного училища ім. А.С.Макаренка 
проводить начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій  ІВАНОВ, 
28.11.2016 

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

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/
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На фото: Правопросвітницький захід з представниками Тростянецького військомату 
проводить начальник Тростянецького бюро правової допомоги Борис 
КОЗЛОВСЬКИЙ, 25.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-biuro-iak-vyd-
sotsialnoi-harantii 
 

Систематично проводяться виступи керівництва Охтирського МЦ і по 
найболючішим темам нашого суспільства, зосереджується увага та 
направлення правопросвітництва громадян в питаннях подолання корупції та 
інших негативних проявів правопорушень. 
 

Так, 15.11.2016 в Охтирській райдержадміністрації відбувся семінар, 
організатором якого стали МО МГО «Міжнародний комітет сприяння 
боротьби з корупцією та тіньовою економікою» та Охтирський МЦ. Участь в 
заході взяла директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР, яка провела виступ на 
тему: «Підвищення правосвідомості громадян – один із шляхів боротьби з 
корупцією».    
 
 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-biuro-iak-vyd-sotsialnoi-harantii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-biuro-iak-vyd-sotsialnoi-harantii
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На фото: Виступ директора Охтирського МЦ  Тамари КОЗИР  на семінарі з питань 

протидії корупції, 15.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-prosvita-molodi-sumshchyny-iak-
pereshkoda-koruptsii 

 
 
 
 

ГРОМАДСЬКІ  ОБ’ЄДНАННЯ 
 

Одним із нових напрямків діяльності підрозділів правової допомоги  
являється консультаційна робота з громадянами, які реєструють громадські 
організації та об’єднання.  

Такі функції покладено як на відповідального працівника в Охтирському 
МЦ так і на територіальні бюро правової допомоги. 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-prosvita-molodi-sumshchyny-iak-pereshkoda-koruptsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-prosvita-molodi-sumshchyny-iak-pereshkoda-koruptsii
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У ІV кварталі 2016 року з цих питань у Охтирському МЦ вже  
 

зареєстровано   звернень 191 

     із яких:  

кількість звернень відповідно до яких надано консультації 66 

кількість звернень відповідно до яких прийнято документи для 
реєстрації 

64 

кількість звернень відповідно до яких видано документи щодо 
реєстрації ГО 

27 

кількість звернень які відмовлено відповідно до прийнятих 
документів для доопрацювання 

34 

 

   
 
На фото: головний спеціаліст Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ проводить 

консультацію з питань реєстрації ГО для громадян, 02.12.2016 

 
Цікавим і позитивним є досвід співпраці Охтирського МЦ з 

Охтирським міським центром позашкільної освіти Малої Академії Наук 
учнівської молоді (ОМЦПО МАН). Спільна діяльність розпочалася ще з 2015 
року. 

Контингент закладу Охтирської МАН складається з 95 гуртків, у яких 
навчається 1385 вихованців. У закладі працює 42 педагогічні працівники. 

Одним із пріоритетних напрямків навчання є правознавчий, що 
обумовлює тісну співпрацю МАН з Охтирським МЦ.   
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Вихованки ОМЦПО – МАН Валерія ХАЦЬКО та Ірина ГАРМАШ  обрали 
наступні теми для своїх робіт:  «Розвиток вторинної правової допомоги в 
Україні. Реалії та перспективи» та  «Діяльність Охтирського місцевого центру 
з безоплатної правової допомоги». Саме остання робота стала переможцем І 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук учнівської молоді в січні 2016 року. У жовтні 2016 
року стартував ІІ етап спільного довготривалого соціально-освітнього проекту 
«ЗАКОН - ПОНАД УСЕ!» 

   
На фото: Учениця ОМЦПО-МАН Валерія ХАЦЬКО проводить захист своєї роботи на тему 

діяльності Охтирського МЦ. 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/749581438505715 

 
Крім того учні МАН систематично здійснюють моніторинг аспектів 

суспільно-правового характеру, законодавчої бази, питань розвитку та 
забезпечення правової допомоги. Спільно з працівниками Охтирського МЦ 
періодично розробляють та проводять анкетування громадян м.Охтирка та 
району, беруть участь у багатьох правопросвітницьких заходах місцевого 
центру.    
 

   
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/749581438505715
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На фото: Учні ОМЦПО МАН проводять анкетування мешканців м.Охтирка з питань 
роботи Охтирського МЦ, 20.12.2016 

 
Стало традицією участь представників МАНу в брифінгах та прес-

конференціях на правову тематику, що проводяться в Охтирському МЦ.  
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На фото: Брифінг в Охтирському МЦ за участю представників МАН,23.12.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidvely-pidsumky-plidnoi-
spivpratsi  
 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidvely-pidsumky-plidnoi-spivpratsi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidvely-pidsumky-plidnoi-spivpratsi
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У ході таких брифінгів проводяться обговорення питань на правову 

тематику, виступи учнів МАН, розглядаються актуальні пропозиції щодо 
покращення роботи Охтирського МЦ, проходить висвітлення 
правопросвітницької інформації, відмічаються кращі представники правового 
захисту. 
 

 
 
На фото: Вручення директором Охтирського МЦ Тамарою КОЗИР (зліва) подяки Сумської 

обласної ради адвокату Валентині РОЗТОРГУЄВІЙ (справа)за плідну та 

ефективну роботу в системі БВПД та з нагоди Дня адвоката ,23.12.2016 

Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidvely-pidsumky-plidnoi-spivpratsi  

 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidvely-pidsumky-plidnoi-spivpratsi
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[1.4]     Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з 
Регіональним центром  з надання БВПД 

 
З початком роботи бюро правової допомоги виникла можливість 

проводити спільні з Регіональним центром комунікативні заходи не тільки в 
Охтирському МЦ, але й у бюро правової допомоги, що значно розширює 
географію проведених заходів та охоплює більшу кількість громадян, які 
беруть в них участь. 

 

         
 

 
 
На фото: Проведення «круглого столу» в Тростянецькому бюро правової допомоги за 

участю директора Регіонального центру Олени ДЕМЧЕНКО, 03.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kruhlyi-stil-u-trostianetskomu-biuro-
pravovoi-dopomohy-pravova-dopomoha-iak-vyd-sotsialnoi-harantii 

 
Крім того, започатковано проведення спільних прийомів громадян 

юристами центрів правової допомоги спільно з фахівцями Головного 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kruhlyi-stil-u-trostianetskomu-biuro-pravovoi-dopomohy-pravova-dopomoha-iak-vyd-sotsialnoi-harantii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/kruhlyi-stil-u-trostianetskomu-biuro-pravovoi-dopomohy-pravova-dopomoha-iak-vyd-sotsialnoi-harantii
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територіального управління юстиції у Сумській області, що  вперше відбулося 
в м.Лебедин 23.11.2016. 

 

     
 

 
 
На фото: Проведення спільного прийому громадян Лебединського району за участю 

начальника управління державної реєстраційної служби ГТУЮ в Сумській 
області Наталії ДУДНІКОВОЇ та директора Регіонального центру Олени 
ДЕМЧЕНКО,23.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedennia-spilnoho-pryiomu-hromadian-
fakhivtsiamy-htuyu-u-sumskii-oblasti-razom-z-iurystamy-tsentriv-pravovoi-dopomohy 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedennia-spilnoho-pryiomu-hromadian-fakhivtsiamy-htuyu-u-sumskii-oblasti-razom-z-iurystamy-tsentriv-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/provedennia-spilnoho-pryiomu-hromadian-fakhivtsiamy-htuyu-u-sumskii-oblasti-razom-z-iurystamy-tsentriv-pravovoi-dopomohy
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[1.5]   Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до 
виконання їх функцій 

 
Значну увагу приділено впровадженню принципів та засад правового 

захисту населення, розвитку правової допомоги в районах шляхом прийняття 
Програми розвитку правової допомоги місцевих громад.  

 
Так, за активної участі директора Охтирського Центру Тамари КОЗИР на 

сесії Охтирської міської ради у листопаді 2016 року  прийнято «Програма 
розвитку правової допомоги на 2017-2021 рр. м.Охтирка».  

 

   
 

На фото: Виступ на засіданні комісії Охтирської міської ради директора Охтирського МЦ 
Тамари КОЗИР  з питання прийняття Програми розвитку правової допомоги 
на 2017-2021 роки,  21.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/928408743956316 

 

Одним із розповсюджених  способів налагодження взаємодії із 
провайдерами безоплатної правової допомоги є укладання меморандуму про 
співпрацю. 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/928408743956316
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На фото: Виступ на сесії Великописарівської селищної ради керівника Великописарівського 
бюро правової допомоги Євгена МОРОЗА, після якого укладено меморандум про 
співпрацю в напрямку надання правового захисту мешканцям району,  
26.10.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/908734262590431 

 
 
З метою розширення можливостей надання правового захисту 

мешканцям з обмеженими можливостями забезпечено також укладення 
Меморандуму про співпрацю з міськими та районними Центрами зайнятості, 
що дасть можливість консультувати громадян безпосередньо в установах,  до 
яких вони звернулися із своїми проблемами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/908734262590431
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На фото: Укладення Меморандуму про співпрацю з Великописарівським районним 
центром зайнятості керівником Великописарівського бюро правової допомоги 
Євгеном МОРОЗОМ, 24.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/927863237344200 
 

ТИЖДЕНЬ  ПРАВА 
 

У період з 05 по 09 грудня 2016 року  Охтирським МЦ, у рамках   
Всеукраїнського тижня права,  проведено: 
 

правопросвітницьких заходів 21 
     з них:  

лекції –  11 

відкритий урок –  1 
семінар –  4 

«круглий стіл» -  3 
«брейн-ринг» -  1 

правопросвітницька зустріч –  1 
 

Правопросвітницькими заходами були охоплені усі 4 райони, в яких 
проводить свою роботу Охтирський МЦ (Охтирський, Великописарівський, 
Лебединський та Тростянецький) та забезпечено участь   працівників бюро 
правової допомоги у проведенні низки заходів. 
 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/927863237344200
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На фото: Начальник  Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ проводить 
лекції на тему: 
 зліва -  «Відповідальність неповнолітніх», Межирицька ЗОШ, 09.12.2016 
справа – Центральна бібліотека м.Лебедин, 08.12.2016 
 

Більш детальна інформація за посиланням: 
 https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/942462615884262 
 https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/938527246277799 
 

 
Основними питаннями, що розглядалися під час правопросвітницьких заходів 
на «Тижні права» були: 
 

«Захист прав людини» 

«Мої права та обов’язки» 

«Доступ до правової допомоги» 

«Право на захист» 

«Захист прав учасників ато та внутрішньопереміщених осіб» 

«Розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги» 

 
 

 
 

https://www/
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/938527246277799
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На фото: Начальник   Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ  проводить 

урок в Рябушківському НВК загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів-дошкільному 
навчальному закладі Лебединської райради на тему: «Що таке права і свободи 
людини? Загальна декларація прав людини», 05.12.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/formuvannia-pravosvidomosti-uchniv-pid-

chas-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-prava 
 

 
 

На фото: Заступник начальника Великописарівського бюро правової допомоги Євген 
МОРОЗ  за участю представників Великописарівської РДА та працівників 
управління Пенсійного фонду, проводить «круглий стіл» на тему: «Захист 
прав учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб», 08.12.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/942406969223160 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/formuvannia-pravosvidomosti-uchniv-pid-chas-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-prava
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/formuvannia-pravosvidomosti-uchniv-pid-chas-provedennia-vseukrainskoho-tyzhnia-prava
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/942406969223160
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На фото: Начальник відділу правової інформації та консультацій Охтирського МЦ 

Микола КРАВЧЕНКО  під час «брейн-рингу» в Охтирській гімназії, 09.12.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/939214286209095 

 

 
 
На фото: Головний спеціаліст Тростянецького бюро правової допомоги Вячеслав 

ТЮТЮННИК  проводить лекцію на тему: «Права людини» ,09.12.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/942475329216324 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/939214286209095
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/942475329216324
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 На фото: зліва - заступник начальника відділу Великописарівського бюро Євген МОРОЗ 

проводить семінар на тему: «Права людини» з учнями 10-го класу 
Великописарівської школи, 07.12.2016   
справа – головний спеціаліст Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ  проводить 
лекцію для учнів Охтирської ЗОШ на тему: «Право на інформацію», 09.12.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/besida-na-temu-prava-dytyny-z-nahody-

proholoshennia-zahalnoi-deklaratsii-prav-liudyny 

 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/besida-na-temu-prava-dytyny-z-nahody-proholoshennia-zahalnoi-deklaratsii-prav-liudyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/besida-na-temu-prava-dytyny-z-nahody-proholoshennia-zahalnoi-deklaratsii-prav-liudyny
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[1.6]    Взаємодія із засобами масової інформації  
 
Засоби масової інформації (преса, інтернет-мережа, радіо, фото та 

відео-ефір – являються найпотужнішим комунікатором та носієм інформації, 
використання якої можна направити для право просвітництва населення та 
донесення правової інформації до громадян.  

 

За звітний період Охтирським МЦ 

викладено 13 публікацій на правову тематику в друкованих виданнях 

розміщено 80 
інформаційних матеріалів у мережі Фейсбук та на сайті 
Регіонального центру 
за інформацією Охтирського МЦ 

видано 7 
матеріалів у інтернет-мережі на сайтах інших 
організацій 

проведено 6 виступів на проводовому радіо 

 1 виступ в телеефірі 
 

Так,  у ході проведення семінару на тему: «Підвищення правосвідомості 
громадян – один із шляхів боротьби з корупцією», директором Охтирського 
МЦ Тамарою КОЗИР проведено доповідь з питання правових аспектів 
боротьби з корупцією.    
 

 
 
На фото: У кадрі виступ директора Охтирського МЦ Тамари КОЗИР, 15.11.2016 
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Повний матеріал семінару можна побачити на сайті ТРК «Пульсар» м.Охтирка 
 

 
 
На фото: Виступи на семінарі з протидії корупції, організованому  МО МГО 

«Міжнародний комітет сприяння боротьби з корупцією та тіньовою 
економікою» та Охтирським МЦ 15.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://pulsartv.com.ua/index.php/11-okhtirka/3221-za-analizami-90-lyudej-gotovi-do-porushen-
u-sferi-koruptsiji  

 
Для висвітлення правопросвітниьких заходів задіяні друковані ЗМІ не 

тільки Охтирського району, але й Лебедина, Великої Писарівки та Тростянця. 

     
 
На фото: (справа) головний спеціаліст Лебединського бюро правової допомоги Євгенія 

ЛОГВІНЕНКО  - стаття про роботу Лебединського бюро правової допомоги від 
01.12.2016   

http://pulsartv.com.ua/index.php/11-okhtirka/3221-za-analizami-90-lyudej-gotovi-do-porushen-u-sferi-koruptsiji
http://pulsartv.com.ua/index.php/11-okhtirka/3221-za-analizami-90-lyudej-gotovi-do-porushen-u-sferi-koruptsiji
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Неодноразово на інтернет - сайтах інших організацій та установ різних 

форм власності висвітлювалася інформація за матеріалами Охтирського МЦ 
на актуальну правову тематику.  

Також з метою налагодження співпраці з органами місцевого 
самоврядування, керівництвом Охтирського МЦ постійно проводяться спільні 
правопросвітницькі заходи, на які запрошуються представники місцевої 
влади.  
 

 
 
На фото: Проведення в Тростянецькому бюро правової допомоги «круглого столу», за 

участі представників ГТУЮ в Сумській області, керівництва Регіонального 
центру та представників місцевої влади, 07.12.2016    

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://trostyanets-vlada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6305:2016-
11-07-15-10-00&catid=57:2008-03-29-15-08-20&Itemid=1 
 
 
 

Якісне проведення спільних заходів під час Всеукраїнського тижня права 
неможливе без координації спільних дій з органами місцевої влади.  
 

http://trostyanets-vlada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6305:2016-11-07-15-10-00&catid=57:2008-03-29-15-08-20&Itemid=1
http://trostyanets-vlada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6305:2016-11-07-15-10-00&catid=57:2008-03-29-15-08-20&Itemid=1
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На фото: Заступник начальника відділу правової інформації та консультацій 

Охтирського МЦ Іван ОСТРИХ на зустрічі з представниками Охтирської 
міської ради з питання проведення Всеукраїнського тижня права, 09.12.2016   

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://www.omvk.sm.ua/content/view/12818/1/ 

 
Нижче: «Підвищення правової спроможності громадян» 
 

 
 
На фото: Проведення працівниками Охтирського МЦ «круглого столу» на тему 

«Підвищення правової спроможності громадян» в Лебединській РДА, 
23.11.2016 

Більш детальна інформація за посиланням 
http://lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4243-shchodo-pidvishchennya-pravovoji-
spromozhnosti-gromadyan 
 

 

http://www.omvk.sm.ua/content/view/12818/1/
http://lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4243-shchodo-pidvishchennya-pravovoji-spromozhnosti-gromadyan
http://lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4243-shchodo-pidvishchennya-pravovoji-spromozhnosti-gromadyan
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності місцевого центру 
 

За період  ІV кварталу 2016 року Охтирським МЦ з надання БВПД та бюро 
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було  

 

зареєстровано 1334 звернень клієнтів 

по яким 
 1279 особам було надано правову консультацію 

прийнято 55 письмових звернень про надання БВПД 
у результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 

 3 належність не підтверджено 

 52 прийнято рішення про надання БВПД 
у результаті чого видано 

 40 доручень адвокатам 
 12 наказів працівникам відділу представництва. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів 
Охтирським МЦ  у ІV кварталі 2016 року 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
місцевого центру 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
перена-

правлень   до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

695 655 40 0 

2 
Відділ «Великописарівське 
бюро парвової допомоги» 

171 170 1 0 

3 
Відділ  
«Лебединське бюро правової 
допомоги» 

206 204 2 0 

4 
Відділ  
«Тростянецьке бюро парвової 
допомоги» 

262 250 12 0 

 Разом за МЦ 1334 1279 55 0 
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У ІV кварталі 2016 року клієнти Охтирського МЦ зверталися частіше з 
наступних питань: 
 

іншого цивільного права 188 14,1% 

соціального забезпечення 309 23,2% 

спадкового 102 7,6% 

сімейного 101 7,5% 

житлового 44 3,3% 

земельного 123 9,2% 

трудового 82 6,2% 

договірного 53 4,0% 

адміністративного 272 20,4% 

медичного 14 1,1% 

з інших питань 35 2,6% 

з питань виконання судових рішень 11 0,8% 

з неправових питань 0 0% 

 

 Діаграма 1      Розподіл питань за категоріями, з якими зверталися клієнти до 
Охтирського МЦ   у IV кварталі 2016 року 

 
 

 

  

188; 14% 

309; 23% 

102; 8% 

101; 8% 
44; 3% 123; 9% 

82; 6% 

53; 4% 

272; 20% 14; 1% 35; 3% 11; 1% 
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 Діаграма 2             Розподіл клієнтів Охтирського МЦ  за статтю                                 
у IV кварталі 2016 року 

 

 

 

 Діаграма 3             Розподіл клієнтів Охтирського МЦ  за віком                                                 
у IV кварталі 2016 року 

 

  

Чоловіки; 485; 46% 
Жінки; 577; 54% 

до 18 років; 1; 0% 

від 18 до 35 років;  
225; 21% 

від 35 до 60 років; 
574; 54% 

понад 60 років; 
262; 25% 

Загалом 1062 особи 

Загалом 1062 особи 
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У ІV кварталі 2016 року найбільше письмових звернень про надання 
БВПД, було зареєстровано по: 

малозабезпеченим особам  21 40,4% 

інвалідам 9 17,3% 

дітям-сиротам   

дітям, позбавленим батьківського піклування     

безпритульним дітям   

дітям, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї   

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

  

ветеранам війни 10 19,2% 

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною   

особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань   

особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи 

  

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

12 23,1% 

реабілітованим особам   

 Діаграма 4             Розподіл клієнтів Охтирського МЦ, яким було надано БВПД, 
за категорією осіб  у IV кварталі 2016 року 

 

малозабезпечені;  
21; 41% 

примусова 
психіатрична 

допомога; 12; 23% 
інваліди; 9; 17% 

ветерани війни; 10; 
19% 
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Крім цього, Охтирським МЦ, включно з бюро правової допомоги, 
протягом  ІV кварталу 2016 року  було: 
 

здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 28 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

12 

                                  із них створено:                    у ІV кварталі 2016 року 9 

                                                                                                               у 2015 році  

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

119 

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

                                                     - до мобільних консультаційних пунктів 93 

                                         - до дистанційних пунктів доступу до БПД 26 

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

3 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 72 

розміщено у ЗМІ   інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 27 

проведено   правопросвітницьких заходів 248 

надано  клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту 27 
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Таблиця 2. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 
(ІV квартал 2016 року) 

 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу місцевого 

центру 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/ 

осіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС, 
яким надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів БПД, 
з якими 

налагоджено 
співпрацю 

Кількість 
проведен
их право-
просвітни

цьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронни

х сервісів 
МЮ 

1 

Відділ 
«Великописарівське 
бюро правової 
допомоги» 

12 / 33 1 / 3 - / 3 51 5 

2 

Відділ  
«Лебединське  
бюро правової 
допомоги» 

11 / 42 1 / 4 - / 5 72 8 

3 

Відділ  
«Тростянецьке  
бюро правової 
допомоги» 

2 / 7 2 / 4 - / - 23 6 

 
Разом за МЦ 28 / 93 12 / 26 3 / 9 248 27 
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ВИСНОВОК: 
 
 

Охтирський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у IV кварталі 2016 року 
показав спроможність ефективно виконувати поставлені 
державою завдання 

 
Охтирський МЦ демонструє динамічні зміни у кількісних та якісних 

показниках діяльності.  
Так, у IV кварталі 2016 року, кількість клієнтів у порівнянні з ІV кварталом 

2015 року збільшилася у 3,4 рази (1062 проти 313) та у 3,5 рази  зросла кількість 
зареєстрованих звернень клієнтів (1334 проти 380). 

Якщо у ІV кварталі 2015 року прийнято 32 письмові звернення  про 
надання БВПД, то у відповідному періоді 2016 року – 55. 

Також, у 2,3 рази зросла кількість осіб, які отримали безоплатну вторинну 
правову допомогу (52 проти 23). 

Нові формати діяльності Охтирського МЦ відкрили нові можливості до 
співпраці в межах територіальних громад та сприяють розвитку демократичного 
суспільства.  

Структурні підрозділи місцевого центру  –  бюро правової допомоги – 
забезпечують доступ до правової допомоги у всіх районах його юрисдикції.  

Охтирський МЦ забезпечує потреби населення Сумської області у наданні 
всіх видів правової допомоги та  рівний доступ до правосуддя усіх категорій 
громадян.  
  



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    42700, Україна  

 

Т.   (0546)-4-22-2347 

Ф.   (0546)-4-22-2347 

E: okhtyrka.sumy@legalaid.gov.ua 

 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 


