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

[1.1]  Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

У своїй діяльності Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області (далі – Регіональний центр) керується 
чинними нормативно-правовими актами, Концепцією посилення правової 
спроможності громад. 

У ІV кварталі 2016 року продовжено співпрацю з Сумською обласною 
державною адміністрацією та Сумською обласною радою. 

Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО брала участь у роботі 
сьомої сесії обласної ради сьомого скликання, пленарні засідання якої відбулися 
07.10.2016, 01.11.2016, 02.12.2016 та 22.12.2016 та у 2 засіданнях колегії Сумської 
обласної державної адміністрації (06.10.2016, 28.12.2016). 

IV квартал 2016 року відзначився активною участю Регіонального центру у 
комунікативних заходах, яких проведено– 17. 

У жовтні-листопаді 2016 року були проведено 4 робочі зустрічі з 
представниками громадськості. Зокрема, знаковою стала зустріч з представником 
громадської організації «КримSOS» Костянтином КРИНИЦЬКИМ, результатом якої 
стало підписання Меморандуму про співпрацю. 

 

 
 
На фото: Обговорення робочих моментів подальшої спільної діяльності із громадською 

організацією, після якого укладено Меморандум про співпрацю в напрямку надання 
правового захисту внутрішньо переміщеним особам,  18.10.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bezoplatnoi-
vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-vidbulasia-robocha-zustrich-z-predstavnykom-hromadskoi-
orhanizatsii-krymsos 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-vidbulasia-robocha-zustrich-z-predstavnykom-hromadskoi-orhanizatsii-krymsos
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-vidbulasia-robocha-zustrich-z-predstavnykom-hromadskoi-orhanizatsii-krymsos
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-vidbulasia-robocha-zustrich-z-predstavnykom-hromadskoi-orhanizatsii-krymsos
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Керівництво Регіонального центру стало учасником 11 заходів, таких, як 

«круглі столи» та презентації. Важливим для подальшої діяльності системи БВПД 
на Сумщині стало обговорення пілотної ініціативи моніторингу реадмісії в Україні і 
Пакистані.  

 
Представники Регіонального центру 18.11.2016 на чолі з директором 

Оленою ДЕМЧЕНКО та працівники Сумського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відвідали  «Консультації з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги реадмісованим шукачам притулку у 
Сумській області». 

 

 
 
На фото: Обговорення пілотної ініціативи моніторингу реадмісії в Україні і Пакистані 

18.11.2016, м.Суми 
 

Про ситуацію із наданням безоплатної вторинної правової допомоги 
особам, затриманим в місцях тимчасового тримання Державної прикордонної 
служби України та шукачам захисту у справах щодо визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту інформувала учасників 
вищезазначеного заходу Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора 
Регіонального центру.  
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На фото: Доповідає Валентина ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру, 
18.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-obhovoriuvaly-pilotnu-initsiatyvu-
monitorynhu-readmisii-v-ukraini-i-pakystani 

 
 
Із 1 липня 2015 року безоплатна вторинна правова допомога надається 

реадмісованим шукачам притулку. За безоплатною правовою допомогою вони 
можуть звернутися по всій території України, зокрема, і у Сумській області.  

 
Регіональний центр спільно із громадською організацією «Громадське бюро 

«Правозахист» провів 29.11.2016 тренінг для параюристів – воїнів АТО на тему: 
«Захист прав військовослужбовців: соціальний, психологічний, судовий аспекти». 

 
 
 
 
 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-obhovoriuvaly-pilotnu-initsiatyvu-monitorynhu-readmisii-v-ukraini-i-pakystani
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-obhovoriuvaly-pilotnu-initsiatyvu-monitorynhu-readmisii-v-ukraini-i-pakystani
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На фото: Виступ директора Регіонального центру  Олени ДЕМЧЕНКО на тренінгу для 

параюристів – воїнів АТО, 29.11.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-
sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru 

 
У двох засіданнях Координаційної Ради Сумської облдержадміністрації по 

учасникам АТО виступили з доповідями керівництво Регіонального центру: Олена 
ДЕМЧЕНКО та Валентина ВОЛОБУЄВА. 

Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО двічі брала участь у відео 
конференції, що проведена під головуванням заступника Міністра юстиції 
України. 

 
З метою підвищення рівня правової обізнаності державних службовців 

щодо соціальних програм уряду України директором Регіонального центру 
Оленою ДЕМЧЕНКО проведено 6 тематичних зустрічей. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru
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На фото: Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО проводить зустріч на тему 
«Безоплатна правова допомога – соціальна програма уряду» для державних 
службовців, 24.11.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu-rozpovily-
na-tematychnomu-seminari 

 
У ІV кварталі 2016 року працівниками Регіонального центру активно 

поширювалися наявні інформаційні матеріали щодо системи безоплатної 
вторинної правової допомоги (буклети, плакати тощо) в приміщеннях судів, 
прокуратури Сумської області, під час проведення «вуличного інформування», 
комунікативних заходів та заходів щодо інформування населення про створювані 
бюро правової допомоги.  

 
Для виготовлення буклетів та плакатів для учасників АТО – за сприяння ГО 

«Правозахист» Регіональним центром розроблено макети буклетів, плакатів та 
виготовлено 1000 примірників буклетів та 100 примірників  плакатів.   

 
З метою донесення об’єктивної інформації про права людини та підвищення  

правової культури пересічних громадян працівниками Регіонального центру 
проведено 4 заходи «вуличного інформування», під час яких поширено 
інформаційні буклети про безоплатну вторинну правову допомогу. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu-rozpovily-na-tematychnomu-seminari
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-bezoplatnu-pravovu-dopomohu-rozpovily-na-tematychnomu-seminari


Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 8 

 

 

 
 
На фото: Начальник відділу організації надання БВПД Регіонального центру Ольга 

КОВАЛЕНКО  проводить «вуличне інформування», 06.12.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainskyi-tyzhden-prava-oznamenuvavsia-
flesh-mobom 

 
 
У ІV кварталі 2016 року проведено 8  зустрічей із керівництвом прокуратури, 

судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби, органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування та адвокатури. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainskyi-tyzhden-prava-oznamenuvavsia-flesh-mobom
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vseukrainskyi-tyzhden-prava-oznamenuvavsia-flesh-mobom
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Зокрема, директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО увійшла до 
складу комісії, що здійснює відбір на службу в поліцію Сумщини та проводить 
конкурси на заміщення вакантних посад. Перше засідання вищезазначеної комісії 
проведено   27.10.2016.    

 

 
 

На фото: Таємним голосуванням обирають голову поліцейської комісії та секретаря. 
Директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО віддає свій голос, 27.10.2016, 
м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-rozpochala-robotu-postiina-
politseiska-komisiia 

 
 
 
 
 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-rozpochala-robotu-postiina-politseiska-komisiia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-rozpochala-robotu-postiina-politseiska-komisiia
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[1.2]   Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 
вторинної правової допомоги 

 

 

Проведено 20 моніторингів роботи адвокатів в судових засіданнях 
суду першої інстанції та в апеляційному суді Сумської області.   

Заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА 
15.11.2016  провела моніторинг засідань у Апеляційному суді Сумської 
області, де перевірено дотримання адвокатами стандартів якості надання 
БВПД у кримінальному процесі.  

Цього разу моніторили діяльність адвокатів Олега СТРАШКА та Надії 
ЛАЗУН, які співпрацюють з Регіональним центром вже близько трьох років. 
Адвокати чітко дотримувалися стандартів та професійно виконували 
покладені функції захисту. 

 

 
 
На фото: Будинок Апеляційного суду Сумської області 15.11.2016; 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pereviriav-advokativ 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pereviriav-advokativ
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Щокварталу, до 5 числа наступного місяця проводяться звірки з 
територіальними підрозділами ГУНП в Сумській області. Нинішню звірку 
проведено до 05.01.2017. 
 

Проведено 2 зустрічі з адвокатами щодо дотримання стандартів якості 
надання БВПД.  

Одна з них відбулася у рамках тренінгу для параюристів – воїнів АТО. 
Метою заходу стало навчання параюристів – атовців з питань недопущення 
порушень прав учасників АТО та членів їх родин  

Регіональний центр разом із громадською організацією «Громадське 
бюро «Правозахист» 29.11.2016 провів тренінг на тему: «Захист прав 
військовослужбовців: соціальний, психологічний, судовий аспекти».  

Варто зауважити, захід відбувся завдяки робочій зустрічі із 
представником ГО «Правозахист» Іриною СТЕГНІЙ. 

 

 
 
На фото: Учасники навчання параюристів-атовців, 29.11.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-
sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru 
 

 

 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/treninh-dlia-paraiurystiv-atovtsiv-provely-u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru
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 [1.3]   Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну 
досвідом між ними 

 

Регіональним центром 25.10.2016 проведено анкетування адвокатів під 
час тренінгу «Захист прав і соціальні гарантії учасників АТО та членів їх сімей», 
що проводився в Сумській обласній державній адміністрації.  

Адвокати Сумської області, залучені до надання безоплатної вторинної 
правової допомоги на постійній основі, пройшли навчання. Захід 
організований Регіональним центром у партнерстві з громадською 
організацією «Громадське бюро «Правозахист» та громадською організацією 
«Ліга захисту» в рамках проекту «Знай! Вимагай! Навчай! Мережа 
параюристів з питань захисту прав учасників АТО та членів їх сімей» за 
підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 
 

    
 
На фото: Тренінг «Захист прав і соціальні гарантії учасників АТО та членів їх сімей», 

виступають Олексій НАЗАРЕНКО та заступник директора Регіонального 
центру Валентина ВОЛОБУЄВА. 25.11.2016; 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/navchalis-diskutuvali-ta-virishuvali-kejsi 

 
У IV кварталі 2016 року до 2 заходів були залучені адвокати Сумщини. 

Зокрема, 10-11.11.2016  Асоціація правників України (АПУ) за сприяння 
проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в 
Україні», фінансованого урядом Данії, та Проекту ЄС «Підтримка реформ у 
сфері юстиції в Україні» провела ІІІ Всеукраїнську конференцію з 
кримінального права та процесу.  

Конференція стала ключовою подією року у сфері кримінального права 
та процесу, зібравши близько 200 учасників зі всієї України – адвокатів, суддів, 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/navchalis-diskutuvali-ta-virishuvali-kejsi
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юристів та закордонних експертів для обговорення актуальних питань  галузі 
та вироблення спільних позицій. 

 

 

На фото:. ІІІ Всеукраїнська конференція з кримінального права та процесу 10-11.11.2016; 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidsumky-iii-oi-vseukrainskoi-konferentsii-z-
kryminalnoho-prava-ta-protsesu 

 
Регіональним центром у термін  з 01.10.2016 по 15.11.2016 проведено 

анонімне анкетування адвокатів. В анкетуванні взяли участь 79 із 84 адвокатів, 
з якими укладено контракти.  

 
Про програму «Адвокат майбутнього» на  конференція Ради адвокатів 

Сумської області, яка відбулася 06.12.2016, інформувала Валентина 
ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру.  

У виступі зазначено, що Програма реалізується Асоціацією правників 
України (АПУ) та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають 
безоплатну правову допомогу (BALAP) за підтримки проекту «Доступна та 
якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро 
міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання 
правової допомоги та фінансується урядом Канади.  

Серед ключових модулів програми «Адвокат майбутнього» - робота з 
клієнтом, взаємодія з колегами – процесуальними опонентами в суді, 
комунікація та професійна відповідальність у юридичному співтоваристві, а 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidsumky-iii-oi-vseukrainskoi-konferentsii-z-kryminalnoho-prava-ta-protsesu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pidsumky-iii-oi-vseukrainskoi-konferentsii-z-kryminalnoho-prava-ta-protsesu
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також зв’язки з громадськістю та медіа. Навчання буде безкоштовним для всіх 
адвокатів, які пройдуть конкурсний відбір. 
 

 
 
На фото: Конференція Ради адвокатів Сумської області, 06.12.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням: http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-
tsentr/novyny/pro-prohramu-advokat-maibutnoho-hovoryly-u-sumakh 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prohramu-advokat-maibutnoho-hovoryly-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-prohramu-advokat-maibutnoho-hovoryly-u-sumakh
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[1.4]   Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад 

 
У ІV кварталі 2016 року Регіональним центром укладено 2 меморандуми 

про співпрацю.  
Зокрема, 29.11.2016 Регіональний центр, в особі директора Олени 

ДЕМЧЕНКО та Сумський  обласний центр зайнятості, в особі директора 
Володимира ПІДЛІСНОГО, підписали Меморандум про співпрацю.  

 

 
 
На фото: Підписання Меморандуму про співпрацю Регіональним центром із Сумським  
обласним  центром  зайнятості, 29.11.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-
iz-sumskym-oblasnym-tsentrom-zainiatosti 

 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-sumskym-oblasnym-tsentrom-zainiatosti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/rehionalnyi-tsentr-pidpysav-memorandum-iz-sumskym-oblasnym-tsentrom-zainiatosti
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Метою цього Меморандуму стала консолідація зусиль, спрямованих на 
співпрацю в частині формування сприятливого середовища та реалізації 
ефективної державної політики у сфері зайнятості населення та розширення 
можливостей доступу до безоплатної правової допомоги для громадян, які 
звертаються до центрів зайнятості. 

 

    
 
На фото: Виступає директор Сумського обласного  центру  зайнятості Володимир 

ПІДЛІСНИЙ, 29.11.2016, м.Суми 

 
Сторони домовилися, зокрема, і про створення дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги у приміщеннях органів державної 
служби зайнятості, організацію заходів для підвищення рівня правової 
поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на 
безоплатну правову допомогу, соціальний захист від безробіття. 

 

   
 
На фото: Виступає директор Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО, 29.11.2016, 

м.Суми 
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[1.5]     Забезпечення функціональної взаємодії Регіонального 
центру з місцевими центрами 

 
Запорукою успішної професійної діяльності працівників Регіонального 

центру є співпраця із Сумським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти. Під час проведення психологічного тренінгу, що відбувся 
16.11.2016 завідувач навчально-методичного центру психологічної служби 
вищезазначеного навчального закладу інформувала присутніх про синдром 
професійного (емоційного) вигорання та його профілактику. 

 

 
 
На фото: Виступає психолог Ірина МАРУХІНА, 16.11.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/psykholohichnyi-treninh-dlia-pratsivnykiv-
rehionalnoho-tsentru 

 
Тоді ж співробітники виконали вправи зі самодіагностики, пройшли тест 

на наявність емоційного вигорання та навчилися застосовувати прийоми 
«швидкої допомоги» при появі симптомів. 
 
  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/psykholohichnyi-treninh-dlia-pratsivnykiv-rehionalnoho-tsentru
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/psykholohichnyi-treninh-dlia-pratsivnykiv-rehionalnoho-tsentru
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Керівництво Регіонального центру брало участь у проведенні спільних 

виїзних прийомів для громадян.  
Заступник директора Регіонального центру  Валентина ВОЛОБУЄВА 

спільно з начальником Головного територіального управління юстиції у 
Сумській області Іриною СВИСТУН 09.11.2016 консультували громадян у 
Глухівському бюро правової допомоги.  

Під час проведення виїзного прийому мешканцям району були надані 
вичерпні консультації, що стосувалися, зокрема, позбавлення батьківських 
прав та стягнення аліментів.  

 

 
 
На фото: Проведення спільного виїзного прийому громадян у Глухівському бюро правової 

допомоги, 09.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zhyteliv-hlukhova-konsultuvalo-kerivnytstvo 
 

На розширеній робочій нараді за участі директорів Регіонального та 
місцевих центрів з керівним складом бюро правової допомоги Сумщини, що 
відбулася 01.11.2016, підбито підсумки діяльності бюро за 2 місяці роботи.  

Завершилась робоча нарада пропозиціями Регіонального центру 
керівному складу бюро правової допомоги щодо подальшого розвитку 
системи безоплатної правової допомоги на Сумщині в рамках реалізації 
соціальної програми Уряду.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/zhyteliv-hlukhova-konsultuvalo-kerivnytstvo
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На фото: Обговорення результативних показників діяльності бюро правової допомоги 

здійснює Наталія ПОСТАВСЬКА, начальник відділу підтримки та розвитку 
інфраструктури, 01.11.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-pershi-zdobutky-ta-perspektyvni-
napriamky-roboty 

 

У рамках підвищення кваліфікації співробітників місцевих центрів шість 
разів було проведене стажування працівників бюро в ГТУЮ. Заходи відбулися 
відповідно до Плану заходів з активізації надання безоплатної первинної 
правової допомоги за результатами оперативної наради в Міністерстві юстиції 
України.  

Про способи подання новин цікаво для аудиторії, як підібрати 
фотографії та вдалий заголовок обговорили 21.12.2016 інтегратори місцевих 
центрів на семінарі-нараді «Деякі засади медіа комунікації». 

Серед запрошених гостей – заслужений журналіст України Алла 
ФЕДОРИНА, яка нині є головою Сумського прес-клубу. Вона провела майстер-
клас для учасників семінару як зачепити матеріалом свою аудиторію: «У 
кожній новині шукайте свої «гачечки» - ту інформацію, яка є дійсно цікавою 
для людей.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-pershi-zdobutky-ta-perspektyvni-napriamky-roboty
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-pershi-zdobutky-ta-perspektyvni-napriamky-roboty
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До того ж, текст має бути належно проілюстрований – уникайте надто 
неприродних світлин. Навіть постановочне фото має бути зроблене за 
певними правилами та мати свою естетику». 

 

 
 
На фото: Виступає Заслужений журналіст України Алла ФЕДОРИНА, 21.12.2016, м.Суми 

 
 

 
 
На фото: Учасники семінару-наради інтеграторів, 21.12.2016, м.Суми 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-zachepyty-liudynu-slovom-
obhovoriuvaly-temu-intehratory-mistsevykh-tsentriv-u-sumakh 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-zachepyty-liudynu-slovom-obhovoriuvaly-temu-intehratory-mistsevykh-tsentriv-u-sumakh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/yak-zachepyty-liudynu-slovom-obhovoriuvaly-temu-intehratory-mistsevykh-tsentriv-u-sumakh
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[1.6]   Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до 
виконання їх функцій 

 
У IV кварталі 2016 року  Регіональним центром направлено до 

Координаційного центру 5 пропозицій щодо: 
 

можливості процедури формування та розгляду клопотань по виключенню 
адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають БВД на підставі неналежного 
виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами контракту 

необхідності внесення змін до кодексів України (КПК, КВК, ЦПК тощо) 

зміну стандартів якості надання БППД та стандартів якості надання БВПД у 
цивільних/адміністративних справах 

змісту Методичних рекомендацій щодо організації надання БПД місцевими 
центрами з надання БВПД 

посібника «Практичні поради працівникам місцевих центрів з надання 
БВПД під час роботи з суб’єктами права на безоплатну правову допомогу 

 
Окрім тренінгу для інтеграторів та комунікаторів, директор 

Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО взяла участь у робочій зустрічі 
керівного складу системи безоплатної правової допомоги, яка відбулася  
06-08.12.2016 у Координаційному центрі з надання правової допомоги за 
сприяння уряду Канади. 

 
Під час триденної сесії стратегічного планування команда системи БПД 

узагальнювала роботу системи в поточному році та обговорювала плани 
діяльності у майбутньому. 

 
На думку Олени ДЕМЧЕНКО, директора Регіонального центру, участь у 

цьому заході допомогла визначити основні вектори  планування діяльності на 
2017 рік, серед яких – проведення широкомасштабної правопросвітницької 
діяльності, орієнтованої на правові потреби мешканців територіальних 
громад.  Спільно з іншими очільниками центрів опрацьовані наступні теми: 
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«Проведення правопросвітницьких, комунікаційних, інформативно-
роз’яснювальних заходів для громад та спільнот, зокрема щодо їх прав та 
можливостей вирішувати правові повсякденні життєві питання у правовий 
спосіб, змісту основних реформ, що проводяться Урядом України та як вони 
впливають на життя громади і кожного її члена» 

«Розширення доступу територіальних громад до БПД» 

«Нові напрями діяльності та ефект від суттєвого збільшення наявних 
внутрішніх ресурсів системи БПД» 
 

    
 

 
 
На фото: Робоча зустріч керівного складу системи безоплатної правової допомоги, що 

відбулася у Координаційному центрі з надання правової допомоги. 06-
08.12.2016; 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robochu-zustrich-u-kyievi-provely-
kerivnyky-tsentriv 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robochu-zustrich-u-kyievi-provely-kerivnyky-tsentriv
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/robochu-zustrich-u-kyievi-provely-kerivnyky-tsentriv


Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до 
виконання його функцій 

23 

 

 

 
ТИЖДЕНЬ ПРАВА 

 
Змістовно, з використанням різноманітних форм для різних вікових груп 

громадян  та цільових аудиторій працівниками Регіонального центру 
проведено Всеукраїнський тиждень права.  

 
У рамках Всеукраїнського тижня права проведено 13 заходів, серед 

яких: 
 

лекцій 5 

Тренінгів 1 

Виступів 1 

виставок літератури з правової тематики 1 

конкурс дитячого малюнка «Мої права» 1 

флеш-моби 2 

день  «відкритих дверей» 1 

робочі зустрічі 1 

 
Регіональний центр та громадська організація «Ліга захисту» 

організували конкурс дитячого малюнку «Мої права».  
Метою конкурсу була  популяризація правових знань серед дітей та 

учнівської молоді, посилення уваги молоді до питання прав дитини у 
суспільстві, виховання почуття поваги до законності та правопорядку, правової 
свідомості та правової культури.   

Відповідно до правил проведення, на конкурс надійшло 55 робіт від 
дітей працівників системи безоплатної вторинної правової допомоги.  

Загальна фотогалерея учасників конкурсу дитячого малюнку «Мої 
права» розміщена на веб-сайті Регіонального центру.  
 

Запрошуємо до перегляду! 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/mediafiles/fotohalerei 

 
Переглянути відеоролик про конкурсні роботи школярів можна тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=c1c5vTYyRzI&feature=youtu.be 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/mediafiles/fotohalerei
https://www.youtube.com/watch?v=c1c5vTYyRzI&feature=youtu.be
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На фото: Малюнок, надісланий на конкурс Олександрою РОСЬ, 07.12.2016,  м.Конотоп 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vzhe-vidomi-imena-peremozhtsiv-konkursu-
dytiachoho-maliunku-moi-prava 

 

 
 

На фото: Подарунки, які за сприяння Громадської організації, отримали переможці та 

кожен учасник конкурсу 

Більш детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/?fref=ts  

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vzhe-vidomi-imena-peremozhtsiv-konkursu-dytiachoho-maliunku-moi-prava
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vzhe-vidomi-imena-peremozhtsiv-konkursu-dytiachoho-maliunku-moi-prava
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/?fref=ts
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Також, 09.12.2016 відбулася робоча зустріч заступника директора 
Регіонального центру Валентини ВОЛОБУЄВОЇ та заступника начальника ГУ 
Нацполіції в Сумській області Володимира БАБИЧА.  

Зустріч відбулася у рамках  Меморандуму про співпрацю між 
Національною поліцією України та Міністерством юстиції України у сфері 
надання безоплатної правової допомоги. 

У результаті заходу сторони досягли домовленості для недопущення в 
подальшому порушення прав затриманих  проводити робочі зустрічі 
щомісяця.  

 

 
 
На фото: Заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА та 

заступник начальника ГУ Нацполіції в Сумській області Володимир БАБИЧ, 
09.12.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-
tsentru-provely-robochu-zustrich-u-natspolitsii 
 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-provely-robochu-zustrich-u-natspolitsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-sumakh-predstavnyky-rehionalnoho-tsentru-provely-robochu-zustrich-u-natspolitsii
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[1.7]    Взаємодія із засобами масової інформації  
 
Усього на офіційній сторінці веб-сайту Регіонального центру  розміщено 

104 інформації, на сторінках мережі Facebook - 97 інформацій  Регіонального 
центру.   
 

Участь у прес-конференції, присвяченій «XIIІ Мандрівному 
міжнародному фестивалю документального кіно про права людини 
DOCUDAYS UA», який стартував в Сумській області 20.10.2016, взяла 
виконуючий обов’язки директора Регіонального центру Валентина 
ВОЛОБУЄВА. 
 

 
 
На фото: Прес-конференція за участі в.о.директора Регіонального центру Валентини 

ВОЛОБУЄВОЇ, присвячена «XIIІ Мандрівному міжнародному фестивалю 
документального кіно про права людини DOCUDAYS UA», 20.10.2016, м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/xiii-mandrivnyi-mizhnarodnyi-festyval-
dokumentalnoho-kino-pro-prava-liudyny-docudays-ua-startuie-v-sumskii-oblasti-20-zhovtnia-
2016-roku 

 
Покази та обговорення фестивальних фільмів відбувалися в кінотеатрах, 

будинках культури, вищих навчальних закладах, школах, молодіжних клубах, 
книгарнях, бібліотеках, а також в установах пенітенціарної системи. Глядачі 
спілкувалися з відомими правозахисниками, діячами культури та митцями. 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/xiii-mandrivnyi-mizhnarodnyi-festyval-dokumentalnoho-kino-pro-prava-liudyny-docudays-ua-startuie-v-sumskii-oblasti-20-zhovtnia-2016-roku
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/xiii-mandrivnyi-mizhnarodnyi-festyval-dokumentalnoho-kino-pro-prava-liudyny-docudays-ua-startuie-v-sumskii-oblasti-20-zhovtnia-2016-roku
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/xiii-mandrivnyi-mizhnarodnyi-festyval-dokumentalnoho-kino-pro-prava-liudyny-docudays-ua-startuie-v-sumskii-oblasti-20-zhovtnia-2016-roku
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Регіональний та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги взяли активну участь у наданні правових консультацій. Так юристи 
були присутні на перегляді кінокартин, що дозволило їм проаналізувати 
фільм, визначити проблему та надати експертну думку з означеного питання. 
 

Представники Регіонального центру тричі виступали на телебаченні. 
Зокрема, заступник директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА 
з’явилася у кадрі «СумДПУ-online» (випуск 49) на телебаченні «Академ ТВ». 

 

 

На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА у сюжеті «СумДПУ-online» (випуск 49) на телебаченні 
«Академ ТВ», 09.12.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=CtuomtyrnJk&feature=youtu.be 

 

09.12.2016 у рамках «Всеукраїнського тижня права» Валентина 
ВОЛОБУЄВА, заступник директора Регіонального центру провела лекцію 
«Дотримання прав людини в Україні» для студентів четвертого курсу 
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. 

На заході в інтерактивній формі відбулося обговорення актуальних 
питань, що цікавили студентів. Валентина ВОЛОБУЄВА повідомила, зокрема, 
як себе поводити з поліцією при затриманні, якщо ви стали свідком події та 
якщо пропонують стати понятим. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CtuomtyrnJk&feature=youtu.be
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На фото: Сюжет «СумДПУ-online» (випуск 49) на телебаченні «Академ ТВ,. 09.12.2016, 
м.Суми 

 
Більш детальна інформація за посиланням: 
 https://www.youtube.com/watch?v=CtuomtyrnJk&feature=youtu.be 

  

 

Голоса представників Регіонального центру тричі лунали на радіо, як 
місцевих, так і всеукраїнського масштабу. 

 
Так наприклад, 09.11.2016 заступник директора Регіонального центру 

Валентина ВОЛОБУЄВА стала учасником ефіру КП «Глухівська студія місцевого 
мовлення «Радіо Глухів». 

У своєму виступі вона зазначила, хто підлягає безоплатній вторинній 
правовій допомозі,  ким надається безоплатна правова допомога  та порядок 
її надання.  

Також слухачі були ознайомлені із системою безоплатної правової 
допомоги, функціями бюро та  їх  місцезнаходженням.  

У ході радіозапису Валентина ВОЛОБУЄВА нагадала глухівчанам про 
можливість отримати безоплатну вторинну правову допомогу в Глухівському 
бюро правової допомоги і розповіла, з якими питаннями найчастіше 
звертаються до бюро правової допомоги. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CtuomtyrnJk&feature=youtu.be
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На фото: Валентина ВОЛОБУЄВА під час запису на «Радіо Глухів», 09.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-radio-hlukhiv-zalunav-novyi-holos 

 
Суттєвою подією ІV кварталу 2016 року стало те, що 18.11.2016 у 

Регіональному центрі записували «Ген справедливості».  
Це спеціальна серія програм, що присвячена різним питанням надання 

безоплатної правової допомоги в Україні та має на меті інформування 
суспільства щодо права на таку допомогу, важливих подій та ініціатив у сфері.  

Ведуча, українська письменниця, адвокат та правозахисниця Лариса 
ДЕНИСЕНКО спілкувалася із директором Регіонального центру  Оленою 
ДЕМЧЕНКО і начальником відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та інформації Оксаною КОВАЛЕНКО.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-radio-hlukhiv-zalunav-novyi-holos
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На захід прибули  представники місцевих центрів: директор 
Конотопського МЦ Олександр МУХА та начальник відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК, директор Сумського МЦ Валентина 
ТРОШЕЧКО та начальник відділу правопросвітництва та  взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги Сумського МЦ Наталія 
ШЕСТЕРНІНА. 
 

 
 

На фото: Запис радіопередачі «Ген справедливості» у стінах Регіонального центру, 
18.11.2016 

 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hen-spravedlyvosti-u-sumakh 

 

Під час запису ведуча спілкувалася із представниками центрів та 
людьми, яким надається БВПД. 

Так, у лікарні одного із районних центрів, громадянці N, хворій на 
цукровий діабет, вкололи ліки, на які у неї виявилася алергія та почався 
абсцес. Поліція порушила кримінальну справу щодо халатності лікарів, проте, 
на думку жінки, її затягують. Нині прокуратура ознайомлюється із ходом 
ведення справи.  

Рупором її історії став «Ген справедливості»: «Це – ще одна надія, на те, 
що почують. Це буде стимулом для правоохоронців продовжити і прискорити 
розслідування. Сподіваюся, що люди почують і допоможуть». 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hen-spravedlyvosti-u-sumakh
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На фото: Учасники запису «Ген справедливості» у Регіональному центрі, 18.11.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hen-spravedlyvosti-u-sumakh 

 
На сторінках інтернет-видань Сумщини було представлено 3 публікації. 

Зокрема, матеріал на тему захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб 
з'явився 05.12.2016 на сайті «The Sumy Post» – «Як оформити субсидії 
переселенцю?». 

 
 

На фото: Матеріал Регіонального центру на сайті «The Sumy Post», 05.12.2016 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/yak_oformiti_subsid_pereselencyu 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/hen-spravedlyvosti-u-sumakh
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/yak_oformiti_subsid_pereselencyu
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06.12.2016 представники Регіонального центру у рамках 
«Всеукраїнського тижня права» провели флеш-моб.  

Щоб підвищити рівень правової освіченості людей у сфері безоплатної 
вторинної правової допомоги працівники Регіонального центру надавали 
інформативні буклети. Про це інформація з’явилася на сайті «The Sumy Post» – 
«Всеукраїнський тиждень права» у Сумах зустріли флеш-мобом». 

 

 
 
На фото: Про проведення «Всеукраїнського тижня права» Регіональним центром на 

сайті «The Sumy Post». 07.12.2016; 
 
Більш детальна інформація за посиланням:  
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/vseukranskij_tizhden_prava_u_sumah_zustrli_flesh
mobom 

 
 

http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/vseukranskij_tizhden_prava_u_sumah_zustrli_fleshmobom
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/vseukranskij_tizhden_prava_u_sumah_zustrli_fleshmobom
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності Регіонального центру 
 

За період з 01.10.2016 по 31.12.2016 Регіональним центром було видано 
574 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 

1 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 

96 

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

318 для здійснення захисту за призначенням 

25 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 
кримінальних провадженнях 

27 
у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру 

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

81 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК 

24 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі 

 
 Діаграма 1                        Кількість виданих Регіональним центром доручень    

у IV кварталі 2016 року  
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Діаграма 2          Розподіл кількості виданих Регіональним центром доручень 
адвокатам для надання БВПД у IV кварталі 2016 року 

 
 
 
 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром 
упродовж   IV кварталу 2016 року: 
 

здійснено моніторинг 
      якості  роботи адвокатів  у  20 

судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях 

          проведено 3 бесід з клієнтами 

               проведено  79 анонімних анкетувань адвокатів 

                    проведено 188 
перевірок достовірності наданої 
адвокатами інформації за вразливими 
категоріями суб’єктів права на БВПД 

 
 

Адміністративне 
затримання; 1; 0% 

Затримані та/або 
обрано запобіжний 

захід у вигляді 
тримання під 

вартою; 96; 17% 

Адміністративний 
арешт; 1; 0% 

Захист за 
призначенням; 318; 

56% Екстрадиція; 1; 0% 

Окремі 
процесуальні дії; 

 25; 4% 

Примусові заходи 
медичного 
характеру;  

27; 5% 

Відповідно до статті 
537 КПК; 81; 14% 

Засуджені до 
покарання; 24; 4% 
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ВИСНОВОК: 
 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області                               
у IV кварталі 2016 року показав спроможність ефективно 
виконувати поставлені державою завдання 

Регіональний центр проводить ефективну роботу щодо інформування 
населення про напрямки діяльності за різними формами: текстовою (матеріали 
у ЗМІ, довідково-інформаційна література, листівки, біл-борди, плакати, буклети, 
календарі тощо); аудіоповідомлення (радіо, оголошення через систему 
сповіщення у торговельних точках, консультування через «гарячу» телефонну 
лінію тощо); візуальними (трансляції на телебаченні, відеоролики у соціальних 
мережах тощо).  

Застосування комунікативних методів (зустрічі, брифінги, прес-
конференції, лекції, наради, виступи на колегіях органів виконавчої влади та 
сесіях органів місцевого самоврядування, проведення виїзних прийомів, участь у 
виїзних мобільних офісах, «вуличне інформування» тощо) забезпечують не 
тільки збільшення кількості провайдерів правової допомоги, але й поширюють 
інформацію про  Регіональний центр на окремій адміністративній території. 

Про довіру населення до установ, що надають як первинну так і вторинну 
правову допомогу, свідчать факти повторних звернень громадян до місцевих 
центрів. 

Кожній людині необхідно вміти ефективно захищати свої права, а це 
можливо лише за участі кваліфікованих захисників – адвокатів. А особливо 
потерпілим та свідкам у кримінальному провадженні.  

Регіональний центр забезпечує потреби населення  області у наданні 
правової допомоги та  рівний доступ до правосуддя усіх категорій громадян.  

  



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Регіональний центр  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

у Сумській області 

 

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

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 

 

e-mаil:   office.sumy@legalaid.gov.ua 


