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ВСТУП 3 

 

Вступ 
Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Конотопський МЦ)  налічує у своєму штаті  21 працівника, із яких 
12 - працює безпосередньо в місцевому центрі та 9 осіб у 4-х бюро правової 
допомоги: (Недригайлівському – 1, Роменському – 2 Буринському – 3, 
Липоводолинському - 3).   

 
Конотопський МЦ охоплює 5 районів обслуговування:  

м.Конотоп та Конотопський район 119,3 тис. осіб 

м.Буринь та Буринський район 24,6 тис. осіб 
Липоводолинський район 18,6 тис. осіб 

Недригайлівський район 24,2 тис. осіб 

м.Ромни та Роменський район 73,6 тис. осіб 
ВСЬОГО: 260,3 тис. осіб 

(23,6% від загальної кількості по Сумській області) 
 
Відкриття з 01.09.2016 Буринського, Липоводолинського, Недригайлівського 

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

 
Відношення кількості населення по Конотопському МЦ  

у відсотках по Сумській області  
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ВСТУП 4 

 

 
ДІАГРАМА 

динаміки кількості звернень громадян за правовою допомогою 
до Конотопського МЦ у 2016 та січень – вересень 2017 року 
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Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямками 

[1.1]  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової 
спроможності та правових можливостей територіальних громад 

 

Посилення правової спроможності – це процес підвищення здатності 
звичайних людей користуватися своїми громадянськими правами та правами 
людини. В основі цього процесу лежить принцип, за яким правові системи та 
адміністративні процеси слугуватимуть громадянам набагато краще, якщо останні 
зможуть використовувати свої права задля досягнення справедливості та доступу 
до правосуддя.  

Хоча права людини визнаються майже в усьому світі, сама лише декларація 
про таке визнання не гарантує, що кожен матиме доступ до засобів правового 
захисту в пошуках справедливості.  

Натомість, посилення правової спроможності сприяє тому, щоб вразливі 
верстви населення використовували свої права, правові послуги, системи та 
реформи, часто у поєднанні з іншими засобами задля зменшення бідності, 
посилення впливу на діяльність держави та її послуг.  

Тому,  для  ефективного посилення правової спроможності необхідно 
допомагати вразливим групам і створювати для них можливості, щоб вони 
вчилися користуватися та обговорювати правові та адміністративні системи з 
метою пошуку конкретних справедливих шляхів розв’язання своїх щоденних 
проблем.  

Посилення правової спроможності покликане допомогти людям отримати 
необхідні можливості для самостійного пошуку справедливості, доступу до 
правосуддя. 

Пріоритетними напрямами у питанні посилення правової спроможності 
громад, які знаходяться на території обслуговування Конотопського місцевого 
центру з надання безоплатної правової допомоги (далі – Конотопський МЦ) на 
2017 рік було визначено: 
 

1 

Створення умов для інформування малозабезпечених верств населення з  
метою їх впливу на розвиток місцевих політик та посилення захисту їх прав 
шляхом встановлення прозорих процесів у місцевих органах влади та 
місцевого самоврядування 
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2 
Поширення правових  знань серед усіх категорій населення місцевих 
громад як інструменту для посилення правової спроможності для 
вразливих категорій 

3 

Створення рівних можливостей доступу до реалізації захисту прав 
вразливих категорій населення через інформування представників органів 
влади та місцевого самоврядування щодо спрощення процедур надання 
послуг, подолання бюрократичних бар’єрів та фінансових перешкод у 
реалізації правових можливостей 

4 
Захист прав вразливих категорій шляхом доступних та справедливих 
механізмів вирішення спорів, у тому числі  в судовому порядку 

5 
Розробка програми навчання параюристів та залучення активних громадян 
до роботи 

 
У 22-х регіонах та столиці України впродовж жовтня – листопада 2017 року 

відбулася серія комунікативних заходів з презентації посібника методичних 
рекомендацій «Програма надання безоплатної правової допомоги: розроблення, 
планування, виконання, звітування». Ці регіональні комунікативні заходи 
відбулися за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні». 

 
Заходи в першу чергу мали на меті поширити позитивний досвід взаємодії 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів місцевого 
самоврядування та громадських організацій, зокрема, у розробленні, прийнятті та 
реалізації місцевих програм надання безоплатної правової допомоги. Учасники 
заходів також обговорювали дієві механізми вирішення проблемних питань та 
вироблення ефективних інструментів спільної роботи задля вирішення правових 
потреб громад та підвищення рівня їх правової спроможності. 
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На фото: на базі Конотопського МЦ пройшла загальнообласна конференція на тему: «Як 
органи місцевого самоврядування і держава можуть відповісти на правові потреби 
громад?».  Учасниками заходу були представники - місцевих центрів із Конотопа, Сум, 
Охтирки, Шостки та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Сумській області, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та 
засобів масової інформації,  26.10.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/151-lystopad-2017/2136-u-rehionakh-predstavyly-
metodychni-rekomendatsii-z-rozrobky-ta-vykonannia-prohram-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-
dopomohy 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.905743266251033/906197939538899/?type=3&thea
ter 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/151-lystopad-2017/2136-u-rehionakh-predstavyly-metodychni-rekomendatsii-z-rozrobky-ta-vykonannia-prohram-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/151-lystopad-2017/2136-u-rehionakh-predstavyly-metodychni-rekomendatsii-z-rozrobky-ta-vykonannia-prohram-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/151-lystopad-2017/2136-u-rehionakh-predstavyly-metodychni-rekomendatsii-z-rozrobky-ta-vykonannia-prohram-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.905743266251033/906197939538899/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.905743266251033/906197939538899/?type=3&theater
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У рамках реалізації загальнонаціонального проекту «Я маю право!» 
працівники Конотопського МЦ інформували громадськість щодо захисту прав 
аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, швидкого та 
ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного 
захоплення їх майна та оперативного надання безоплатної правової допомоги. 

Протягом кварталу проведено 3 заходи. 
 

 
 

 
 
На фото: робоча група «мобільних точок доступу» до системи безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області, що працює в межах загальнонаціонального проекту «Я 
маю право!» здійснила виїзд до Дубов’язівської селищної ради та В’язівської сільської ради 
Конотопського району. Консультує начальник відділу правової інформації та консультації 
Конотопського МЦ Дмитро СОЛЯНИК, 03.10.2017, с. В’язове Конотопського району 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultatyvnyi-punkt-shcho-pratsiuie-v-
mezhakh-proektu-ya-mayu-pravo-pobuvav-na-konotopshchyni 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultatyvnyi-punkt-shcho-pratsiuie-v-mezhakh-proektu-ya-mayu-pravo-pobuvav-na-konotopshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultatyvnyi-punkt-shcho-pratsiuie-v-mezhakh-proektu-ya-mayu-pravo-pobuvav-na-konotopshchyni
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На фото: робоча група «мобільних точок доступу» до системи безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області, що працює в межах загальнонаціонального проекту «Я 
маю право!» здійснила виїзд до Колядинецької та Панасівської сільських рад 
Липоводолинського району. Консультування громадян здійснює начальник відділу правової 
інформації та консультації Конотопського МЦ Дмитро СОЛЯНИК, 24.10.2017, с. Панасівка 
Липоводолинського  району 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultpunkt-pratsiuvav-na-
lypovodolynshchyni 
 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultpunkt-pratsiuvav-na-lypovodolynshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultpunkt-pratsiuvav-na-lypovodolynshchyni
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На фото: робоча група «мобільних точок доступу» до системи безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області, що працює в межах загальнонаціонального проекту «Я 
маю право!» здійснила виїзд до Слобідської сільської ради та Дяківської сільської ради 
Буринського району. Консультування громадян здійснює начальник відділу правової 
інформації та консультації Конотопського МЦ Дмитро СОЛЯНИК, 26.10.2017,   с. Слобода 
Буринського  району 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/mobilnyi-konsultpunkt-pratsiuvav-na-
burynshchyni 

 

Протягом 4 кварталу 2017 року у Конотопському МЦ активно проводилися 
правопросвітницькі заходи з інформування населення територіальних громад по 
типовим правовим питанням, з якими звертаються клієнти: захист прав 
споживачів комунальних послуг, організація ОСББ, безоплатне отримання 
земельних ділянок, громадська безпека. Усього відбулося 5 таких заходів. 

Також, в звітному періоді, з конкретними групами населення проведено 28 
заходів, що спрямовані на запобігання безробіттю, домашньому насильству, 
дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ. 

У м. Івано-Франківськ 17-18.10.2017 проходила міжнародна євразійська 
конференція з питань захисту прав пацієнтів в сфері паліативної допомоги за 
сприяння Міжнародного фонду «Відродження». Був представлений досвід 
України в даній сфері. Питання правозахисту пацієнтів розглядалося з точки зору - 
пацієнт і громада. Інтегратори центру Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА брали 
активну участь в обговоренні питань. 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.894796344012392/894796074012419/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.894796344012392/894796074012419/?type=3&theater
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На фото: інтегратори Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА під час участі 
у Міжнародній конференції «Практика паліативної допомоги в євразійському регіоні. Обмін 
досвідом», 17-18.10.2017, м.  Івано-Франківськ 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.901324940026199/901324800026213/?type=3&thea
ter 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.901372500021443/901372416688118/?type=3&thea
ter 

 

 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.901324940026199/901324800026213/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.901324940026199/901324800026213/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.901372500021443/901372416688118/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.901372500021443/901372416688118/?type=3&theater


Переорієнтація системи БПД 12 
 

 
 
На фото: представники Конотопського МЦ - Олександр МУХА, Оксана КОЗІНА, Валентина 
ВОЛІК взяли участь у публічній дискусії для молоді, активістів, членів громадських 
організацій, яка пройшла на базі міської ради за участі радника з питань політики 
Представництва ЄС в Україні Піта БЛОНДА, 06.12.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-
vzialy-uchast-u-informatsiinykh-zakhodakh-vid-predstavnytstva-yeye-u-konotopi 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927017477456945/927016247457068/?type=3&thea
ter 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927080410783985/927093057449387/?type=3&thea
ter 
 

На базі Роменського міськрайонного центру зайнятості населення 
08.11.2017 головним спеціалістом Роменського бюро правової допомоги Яною 
ЦЮПКОЮ проведено індивідуальні правничі години спілкування на тему: 
«Вчимося жити в правовій державі»   з фізичними особами відносно яких були 
застосовні адміністративні та кримінальні санкції, попередження за неналежне 
виконання батьківських обов’язків. У ході проведених індивідуальних правничих 
годин жителям Роменщини надано інформацію про основи конституційного, 
адміністративного, цивільного, кримінального законодавства. Також фахівець 
повідомила про можливість захисту своїх прав та порядок отримання безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги, діяльність Роменського бюро 
правової допомоги. 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-provodiatsia-indyvidualni-pravnychi-
hodyny-spilkuvannia 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-vzialy-uchast-u-informatsiinykh-zakhodakh-vid-predstavnytstva-yeye-u-konotopi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/predstavnyky-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-vzialy-uchast-u-informatsiinykh-zakhodakh-vid-predstavnytstva-yeye-u-konotopi
file://Dt-49-0-00/walhall/-=КОРЗИНА_АДМИНА=-/инфодов_4_кв/%20https:/www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846870015471692/846869772138383/
file://Dt-49-0-00/walhall/-=КОРЗИНА_АДМИНА=-/инфодов_4_кв/%20https:/www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846870015471692/846869772138383/
file://Dt-49-0-00/walhall/-=КОРЗИНА_АДМИНА=-/инфодов_4_кв/%20https:/www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.846870015471692/846869772138383/
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927080410783985/927093057449387/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927080410783985/927093057449387/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-provodiatsia-indyvidualni-pravnychi-hodyny-spilkuvannia
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-romnakh-provodiatsia-indyvidualni-pravnychi-hodyny-spilkuvannia
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Поширення проявів насильства і жорстокості у сім’ї руйнує гармонію і 
злагоду в родині, спричиняє сімейне неблагополуччя, а також є однією з 
передумов злочинності в суспільстві загалом. Ця проблема небезпечна тим, що 
від неї страждають і діти. Таким чином, насильство в сім’ї є суспільною 
проблемою, яка повинна вирішуватися на рівні держави. 

Існує широко розповсюджений міф, що насильство в родинах - це проблема 
тільки неблагополучних родин, і майже завжди домашнє насильство пов’язане з 
пияцтвом і бідністю. Однак, за деякими дослідженнями, це зовсім не так. 
Насильство властиве для всіх соціальних груп і не залежить від економічного 
становища родини в цілому. 

Протягом звітного періоду проведено 17 правопросвітницьких заходів, 
спрямованих на запобігання випадкам домашнього насильства. 

Працівники Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО, 
Аліна ТЮНДЕР 24.11.2017 спільно з дільничним офіцером поліції Буринського ВП 
Конотопського ВП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції Володимиром 
ВЛАСЕНКОМ здійснили виїзні прийоми до осіб, які страждають від насильства в 
сім'ї. Спеціалісти бюро розповіли про категорії людей, яким надається вторинна 
правова допомога та надала їм юридичні консультації з приводу примусового 
виселення з житлового будинку та примусового зняття з реєстрації місця 
проживання.  

У 4 кварталі 2017 року працівники Конотопського МЦ взяли участь у 1 
заході, що проводяться в колективах лікувальних установ, реабілітаційних 
центрах.  

 

 
 

На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО на 
запрошення головного лікаря Липоводолинської центральної районної лікарні Олексія 
БАДІОНА  взяла участь у конференції лікарів  цього медичного закладу, 13.11.2017, смт 
Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-u-konferentsii-likariv-lypovodolynskoi-tsrl 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-u-konferentsii-likariv-lypovodolynskoi-tsrl
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На фото: головний спеціаліст Буринського  бюро правової допомоги Аліна ТЮНДЕР під час 
виїзду до осіб, які страждають від насильства в сім'ї , 24.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920648481427178/?type=3&thea
ter 

 
  

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920648481427178/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920648481427178/?type=3&theater
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Працівники Липоводолинського бюро правової допомоги активно 

працюють над забезпеченням надання правових консультацій молодим батькам. 
Вони тісно взаємодіють з пологовим відділенням Липоводолинської ЦРЛ та 
Липоводолинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану. 

 

 
 
На фото: під час прийому громадян на базі мобільного дистанційного пункту  начальником 
Липоводолинського бюро правової допомоги Наталією ПИЛИПЕНКО. Батькам надані 
роз’яснення щодо реєстрації народження та проживання дітей, про порядок отримання 
допомоги при народженні дитини та вручені тематичні інформаційні буклети з 
відомостями про бюро, 13.10.2017  смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899657700192923/899657563526270/?type=3&thea
ter 

 
  

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899657700192923/899657563526270/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899657700192923/899657563526270/?type=3&theater
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Протягом 4 кварталу 2017 року працівниками Конотопського МЦ та бюро 

правової допомоги проведено та взято участь у 27 заходах для учасників АТО та 
ВПО. 

 

 
 
На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги та учасники мітингу «Будемо гідні 
слави героїв», присвяченого Дню захисника України та 75-й річниці початку формування 
Української повстанської армії,  13.10.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899490940209599/899490696876290/?type=3&thea
ter 
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На фото: головний спеціаліст Липоводолинського бюро правової допомоги Костянтин 
ШТАНОПРУД взяв участь у зібранні учасників АТО біля Липоводолинського районного суду. 
Зустріч відбулася після судового засідання з земельного питання, де були присутні учасники 
бойових дій, як зацікавлені сторони. Після судового засідання в неформальній обстановці 
учасники зустрічі обмінялися думками щодо виділення земельних ділянок, 
працевлаштування, щодо пільг учасникам бойових дій та інше,  14.11.2017, смт Липова 
Долина 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-u-zibranni-uchasnykiv-ato 
 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-u-zibranni-uchasnykiv-ato
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На фото: під час виступу начальника Буринського бюро правової допомоги Марії 
БОНДАРЕНКО у круглому столі, який був присвячений пільгам учасникам АТО за участі 
начальника Буринського районного центру зайнятості населення Наталії АВЕР'ЯНОВОЇ, 
начальника Управління праці та соціального захисту населення Буринської 
райдержадміністрації Ірини ФІНЦЕВОЇ, головного спеціаліста з питань правового 
забезпечення апарату Буринської райдержадміністрації Альони МОЩЕНКО та іншими 
посадовими особами, який проходив на базі Буринського районного центру зайнятості,  
05.10.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.895263687298991/895278670630826/?type=3&thea
ter 

 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.895263687298991/895278670630826/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.895263687298991/895278670630826/?type=3&theater
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На фото: працівники Буринського бюро Марія БОНДАРЕНКО та Аліна ТЮНДЕР провели 
круглий стіл з ветеранами бойових дій в Афганістані, 13.12.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004
234/930767650415261/?type=3&theater 
 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/930767650415261/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/930767650415261/?type=3&theater
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На фото: На базі Конотопського міськрайонного центру зайнятості відбувся семінар для 
безробітних учасників АТО на тему «Соціальний та правовий захист учасників АТО та їх 
сімей». Директор Конотопського МЦ  Олександр МУХА розповів присутнім про діяльність 
системи безоплатної вторинної правової допомоги в Україні та Сумській області, зокрема. 
Заступник директора Валентина ВОЛІК більш детально зупинилася на питаннях діяльності 
Конотопського МЦ та повідомила присутнім, що, на цей час, надано правові послуги близько 
5000 осіб, 13.12.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-miskraionnomu-tsentri-
zainiatosti-vidbuvsia-seminar-dlia-uchasnykiv-ato 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930788980413128/930786700413356/?type
=3&theater 

 
 

Не залишають поза своєю увагою працівники Конотопського МЦ і  дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, люди з інвалідністю  тощо. 

Головний спеціаліст Липоводолинського бюро правової допомоги 
Костянтин ШТАНОПРУД 27.11.2017 взяв участь у круглому столі, який був 
присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю. 

До заходу долучились партнери центру зайнятості: представники 
державних установ та громадських організацій. Протягом зустрічі піднімались 
питання працевлаштування інвалідів, дотримання квот із їх працевлаштування 
організаціями району, можливість отримання другої вищої освіти інвалідами-
учасниками АТО. 

Про проблеми людей з інвалідністю заговорили в кінці 20 сторіччя, під час 
проведення своєрідного «Десятиліття людей з інвалідністю», питання перевели в 
площину активних практичних рішень, права людей з інвалідністю почали 
закріплювати на законодавчому рівні. Робота прийняла системний характер.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-miskraionnomu-tsentri-zainiatosti-vidbuvsia-seminar-dlia-uchasnykiv-ato
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-miskraionnomu-tsentri-zainiatosti-vidbuvsia-seminar-dlia-uchasnykiv-ato
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930788980413128/930786700413356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930788980413128/930786700413356/?type=3&theater
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Заходи, до яких в цей День закликає всі країни Організація Об’єднаних 
Націй, повинні бути спрямовані на інтеграцію людей з інвалідністю у життя 
нашого суспільства. Це не складно. Це не варто відкладати. Від цього залежить 
наша цивілізованість. 

 

 
 
На фото: головний спеціаліст Липоводолинського бюро правової допомоги Костянтин 
ШТАНОПРУД під час участі у круглому столі, що присвячений Міжнародному дню людей з 
інвалідністю,  27.11.2017, смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922537744571585/922537651238261/?type=3&thea
ter 

Працівниками Конотопського МЦ та бюро правової допомоги активно 
проводились правопросвітницькі заходи, в навчальних закладах різної форми 
власності для учнів, студентів, педагогів, батьків у формі лекцій, семінарів, уроків, 
майстер-класів, виховних заходів, виступів на батьківських зборах, педагогічних 
радах, методичних об’єднаннях вчителів та педагогів. Усього протягом звітного 
періоду їх відбулося 37. 

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

Мета даного проекту – підтримка дітей в Україні та в світі, дітей, які 
страждають від конфліктів, насилля, бідності та хвороб. Україна приєдналася до 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922537744571585/922537651238261/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922537744571585/922537651238261/?type=3&theater
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цієї глобальної акції завдяки цьому проекту та участі волонтерів з усіх куточків 
нашої держави. У рамках даного заходу планується, щоб якомога більша кількість 
школярів та молодих людей у різних куточках України дізналася про нові цілі та 
завдання розвитку, які Організація Об'єднаних Націй планує досягти до 2030 року.  

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

 

 
 
На фото: начальник Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ під час проведення 
правопросвітницьких навчальних уроків для дітей у  навчальних закладах              м. Ромни та 
Роменського району, 20.11.2017, м. Ромни 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nachalnyk-romenskoho-biuro-pravovoi-
dopomohy-vziala-uchast-u-onlain-zakhodi-z-nahody-vsesvitnoho-dnia-dytyny 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nachalnyk-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-vziala-uchast-u-onlain-zakhodi-z-nahody-vsesvitnoho-dnia-dytyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/nachalnyk-romenskoho-biuro-pravovoi-dopomohy-vziala-uchast-u-onlain-zakhodi-z-nahody-vsesvitnoho-dnia-dytyny
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На фото: директор Конотопського МЦ Олександр МУХА під час зустрічі із представниками 
адміністрації Конотопської міської гімназії з питань проведення спільних 
правопросвітницьких заходів, 12.10.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899410993550927/899410933550933/?type=3&thea
ter 
 

 
 
На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Конотопського МЦ  Наталія 
ПИЛИПЕНКО під час зустрічі з учнями Русанівського навчально-виховного комплексу 
наголосила про проблему насильства в сім’ї, вручила дітям візитівки Липоводолинського 
бюро правової допомоги та інформаційні буклети «Твої права, твій захист», 28.11.2017, с. 
Русанівка, Липоводолинський район 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-u-rusvnivskii-silskii-
shkoli-lypovodolynskoho-raionu 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.923091974516162/923091647849528/?type=3&thea
ter 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899410993550927/899410933550933/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899410993550927/899410933550933/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-u-rusvnivskii-silskii-shkoli-lypovodolynskoho-raionu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-u-rusvnivskii-silskii-shkoli-lypovodolynskoho-raionu
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.923091974516162/923091647849528/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.923091974516162/923091647849528/?type=3&theater
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На фото: працівники Недригайлівського бюро правової допомоги разом із працівниками 
Недригайлівської дитячої бібліотеки провели захід для учнів 8 класу Недригайлівської СЗОШ І-
ІІІ ст. на тему: «Права та обов’язки дитини – як громадянина України», 17.11.2017, смт 
Недригайлів 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919249811567045/919249498233743/?type=3&thea
ter 
 

 
 

На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія Бондаренко під час 
проведення заходу з учнями 11 класів на тему: «Ні – насильству». Після бесіди, працівники 
бюро роздали дітям інформаційні листівки «Ні – насильству» та брошури «Твої права, твій 
захист», 27.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922069314618428/922069034618456/?type=3&thea
ter  

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919249811567045/919249498233743/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919249811567045/919249498233743/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922069314618428/922069034618456/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922069314618428/922069034618456/?type=3&theater
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На фото: начальник Роменського бюро правової допомоги Алла ЄРНЬЄЙ провела захід для 
учнів 9-х класів ЗОШ № 5 м. Ромни на тему: «Праця неповнолітніх: права, гарантії, 
обмеження», на якому учням було детально роз’яснено права неповнолітніх у сфері трудових 
відносин, гарантії реалізації таких осіб на працю, обмеження, що можуть бути використані 
у реалізації права на працю неповнолітніх осіб, 22.11.2017, м. Ромни 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovyi-maister-klas-dlia-shkoliariv-romenskoi-
zahalnoosvitnoi-shkoly 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920088311483195/920086928150000/?type=3&thea
ter 

 
Акція «16 днів проти насильства». 

Найвищою цінністю будь-якої держави, є людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість та безпека. Тому, з метою привернення уваги учнівської 
молоді, батьків, жителів району до актуальних для українського суспільства 
проблем подолання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми у 
загальноосвітніх навчальних закладах з 25.11.2017 по 09.12.2017 було 
організовано проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», в якій 
взяли активну участь працівники Конотопського МЦ. Всього проведено 12 заходів. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovyi-maister-klas-dlia-shkoliariv-romenskoi-zahalnoosvitnoi-shkoly
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravovyi-maister-klas-dlia-shkoliariv-romenskoi-zahalnoosvitnoi-shkoly
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920088311483195/920086928150000/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920088311483195/920086928150000/?type=3&theater
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На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО разом 
з працівниками Липоводолинської районної державної адміністрації отримали Сертифікати 
про проходження он-лайн курсу «Правова допомога потерпілим від насильства в сім`ї» , 
25.11.2017, смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920698294755530/920697954755564/?type=3&thea
ter 

 

 
 
На фото: начальник Буринського бюро правової Марія БОНДАРЕНКО спільно з практичним 
психологом загальноосвітньої школи №1 м. Буринь  Тетяною НЕЧЕПОРЕНКО та офіцером 
поліції Буринського ВП Оксаною ЯГУПОЮ провели лекцію серед учнів 9 - 11 класів на тему «Ні 
насильству в сім'ї», 04.12.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.925934200898606/925933960898630/?type=3&thea
ter 
 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920698294755530/920697954755564/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920698294755530/920697954755564/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.925934200898606/925933960898630/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.925934200898606/925933960898630/?type=3&theater
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На фото: на базі Липоводолинського бюро правової допомоги проведено круглий стіл, де 
учасники підбили підсумки проведення у районі Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства». У зібранні взяли участь: директор Липоводолинського районного центру 
соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді Анна ПЕТРЮЧЕНКО, голова Липоводолинської 
районної організації Товариства Червоного Хреста України Оксана ЖИВОЛУП, інструктор у 
справах сім’ї, молоді та спорту Сергій ФЕДЧУН, начальник служби у справах дітей 
Липоводолинської райдержадміністрації Людмила КОСТЯН, заступник начальника управління 
соціального захисту населення Липоводолинської РДА Світлана БЕРЕЗА та головний 
спеціаліст управління Людмила РАДЮКІНА, інспектор з ювенальної превенції 
Липоводолинського відділку поліції Олександр ГЛУШКО, головний спеціаліст 
Липоводолинського бюро правової допомоги Костянтин ШТАНОПРУД, старший інспектор 
Липоводолинського районного сектору з питань пробації Олександр ВЕЛИКОДНИЙ, 
07.12.2017, смт  Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927536027405090/927535597405133/?type=3&thea
ter 

 

У 4 кварталі 2017 року  проведено 78 таких  заходів. 
Працівниками Буринського бюро правової допомоги 14.11.2017 проведено 

зустріч-обговорення на тему: «Адміністративні правопорушення: алгоритм 
співпраці щодо дотримання прав людини». Учасниками зустрічі стали 
представники Конотопського МЦ - Олександр МУХА та Валентина ВОЛІК, голова 
та керівник апарату Буринської районної державної адміністрації - Василь БОЙКО 
та Алла ГАЙДУКОВА, голова районної ради - Євген РЯБОКОНЬ, представники 
правоохоронних органів – поліції, прокуратури, пробації; представники, 
міграційної служби, місцеві ЗМІ, представники громадських організацій, усі 
зацікавлені особи. 

Метою заходу було обговорення питань дотримання прав осіб, які скоїли 
адміністративні правопорушення та розробка алгоритму співпраці з питань 
дотримання прав людини та громадянина, обговорення заходів, спрямованих на 
підвищення рівня правової свідомості мешканців. 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927536027405090/927535597405133/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927536027405090/927535597405133/?type=3&theater
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Результатом фахового обговорення питання є розроблений алгоритм 
негайного реагування на порушення прав жителів Буринщини та співпраці різних 
структур з питань дотримання прав людини. 

 

 
 

 
 
На фото: директор Конотопського МЦ Олександр МУХА та начальник Буринського  бюро 
правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО під  час проведення зустрічі-обговорення на тему: 
«Адміністративні правопорушення: алгоритм співпраці щодо дотримання прав людини», 
14.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-obhovoryly-alhorytm-spivpratsi-
shchodo-dotrymannia-prav-liudyny 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.915186105306749/915186011973425/?type=3&thea
ter 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-obhovoryly-alhorytm-spivpratsi-shchodo-dotrymannia-prav-liudyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-obhovoryly-alhorytm-spivpratsi-shchodo-dotrymannia-prav-liudyny
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.915186105306749/915186011973425/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.915186105306749/915186011973425/?type=3&theater
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На фото: Щорічно 1 грудня відзначається по всьому світу як Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом (World AIDS Day). Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія 
ПИЛИПЕНКО та головний спеціаліст Костянтин ШТАНОПРУД долучились до організації і 
проведення круглого столу за участю представників районного центру соціальних служб для 
сім‘ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, відділу освіти, молоді та спорту, 
Липоводолинського районного сектору з питань пробації", 01.12.2017, смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.924283404397019/924283077730385/?type=3&thea
ter 
 

 
 

На фото: працівники Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО та Аліна 
ТЮНДЕР були запрошені на круглий стіл «СНІДу – Ні», присвяченому Всесвітньому дню 
боротьби зі СНІДом. Захід проведеноя відділом у справах дітей та молоді Буринської 
райдержадміністрації для вчителів та учнів загальнооствітніх шкіл міста, 01.12.2017, м. 
Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.924282117730481/924281951063831/?type=3&thea
ter 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.924283404397019/924283077730385/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.924283404397019/924283077730385/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.924282117730481/924281951063831/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.924282117730481/924281951063831/?type=3&theater
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Зокрема, у рамках співпраці  з реалізації ефективної державної політики у 
сфері зайнятості населення та розширення можливостей доступу до безоплатної 
правової допомоги для громадян, працівники Конотопського МЦ брали участь у 
спільних з центрами зайнятості семінарах, під час яких роз’яснювали присутнім 
основні напрями роботи бюро правової допомоги, положення Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», основні принципи надання безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги, категорії осіб, які мають право на 
БВПД. Також, у ході  зустрічей надаються  вичерпні відповіді на питання присутніх. 
Проведення спільних семінарів для  безробітних є дуже актуальним, адже люди 
мають можливість отримати не тільки роз’яснення з приводу їх прав, але й фахову 
консультацію. 

 
 

 
 

На фото: інтегратор Конотопського МЦ Оксана КОЗІНА на базі Конотопського 
міськрайонного центру зайнятості провела інформаційний захід на тему: «Система надання 
безоплатної правової допомоги в Україні» для безробітних, які втратили роботу та вперше 
поставлені на облік, 15.11.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/1711151 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.915787818579911/915789578579735/?type=3&thea
ter 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/1711151
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.915787818579911/915789578579735/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.915787818579911/915789578579735/?type=3&theater
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На фото: головний спеціаліст Липоводолинського бюро правової допомоги Костянтин 
ШТАНОПРУД прочитав лекцію для осіб, що перебувають на обліку у Липоводолинському 
районному центрі зайнятості на тему: «Оренда земельної частки (паю): початок дії 
договору і припинення», 01.11.2017, 08.11.2017, 15.11.2017 смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-na-bazi-
lypovodolynskoho-raionnoho-tsentru-zainiatosti 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-na-bazi-lypovodolynskoho-raionnoho-
tsentru-zainiatosti 
ww.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.9125w60142236012/912559918902701/?type=3&thea
ter 
 

 
 
На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО провела 
семінар про безоплатну первинну та вторинну правову допомогу для безробітних, які 
знаходяться на обліку в Буринському районному центрі зайнятості населення, 11.10.2017, 
08.11.2017,  м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informuvannia-bezrobitnykh-burynshchyny-pro-
systemu-bpd 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dlia-bezrobitnykh-burynshchyny-provedeno-
pravoprosvitnytskyi-seminar 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.912218148936878/912217018936991/?type=3&thea
ter 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-na-bazi-lypovodolynskoho-raionnoho-tsentru-zainiatosti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-na-bazi-lypovodolynskoho-raionnoho-tsentru-zainiatosti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-na-bazi-lypovodolynskoho-raionnoho-tsentru-zainiatosti
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/seminar-na-bazi-lypovodolynskoho-raionnoho-tsentru-zainiatosti
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.884048561753837/884048498420510/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.884048561753837/884048498420510/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informuvannia-bezrobitnykh-burynshchyny-pro-systemu-bpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/informuvannia-bezrobitnykh-burynshchyny-pro-systemu-bpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dlia-bezrobitnykh-burynshchyny-provedeno-pravoprosvitnytskyi-seminar
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/dlia-bezrobitnykh-burynshchyny-provedeno-pravoprosvitnytskyi-seminar
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.887901954701831/887902111368482/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.887901954701831/887902111368482/?type=3&theater
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На фото: головний спеціаліст Роменського бюро правової допомоги Яна ЦЮПКА провела в 
Роменському міськрайонному центрі зайнятості семінар «Правові аспекти 
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, у тому числі, осіб з особливими 
потребами», 07.11.2017, м. Ромни 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.912213358937357/912213148937378/?type=3&thea
ter  

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.888486034643423/888485284643498/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.888486034643423/888485284643498/?type=3&theater
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На фото: головний спеціаліст Недригайлівського бюро правової допомоги Конотопського МЦ 
Інна ВАСИЛЬКІВСЬКА взяла участь у спільному семінарі з Недригайліським районним центром 
зайнятості відповідно до затвердженого графіку що проходив на тему: «Порядок 
спадкування: З чого почати?», 26.10.2017, смт Недригайлів 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.906183482873678/906183059540387/?type=3&thea
ter 

Протягом 4 кварталу 2017 року проведено 6 правопросвітницькі заходи, 
спрямовані на роз’яснення змісту ключових реформ, змін у законодавстві у сфері 
соціального захисту, пенсійного забезпечення, з найактуальніших питань життя 
громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних послуг. 

На базі Конотопського МЦ 08.11.2017 відбулася робоча зустріч директора 
центру Олександра МУХИ, інтерграторів Валентини ВОЛІК та Оксани КОЗІНОЇ із 
директором Конотопського політехнічного технікуму Конотопського інституту 
Сумського державного університету Тетяною ГРЕБЕНИК.  

У ході зустрічі обговорювалися питання співпраці з реалізації 
правопросвітницьких проектів для педагогічного та студентського колективів 
закладу, а також більш детально обговорили питання реформування вищої 
школи. 

«Україна сьогодні охоплена системною кризою і вона торкається усіх сфер та 
проявляється у руйнуванні основоположних засад, в тому числі і освіти. Це 
негативно впливає на потенціал країни в цілому. Україна відстає від розвитку 
глобального суспільства знань, тому реформування вищої школи є нагальною 
потребою сучасності, але в той же час, необхідно дуже виважено проводити 
заходи в даному напрямку. Краще декілька раз обговорити та дійти до консенсусу 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.906183482873678/906183059540387/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.906183482873678/906183059540387/?type=3&theater
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з усіма сторонами освітнього процесу, щоб у майбутньому мати основу для 
розвитку», - висловила свою думку Тетяна ГРЕБЕНИК. 

Олександр МУХА зазначив, що місцевий центр готовий стати платформою 
для обговорення процесів реформування освіти та забезпечити правовий 
супровід заходів з даної тематики. Зокрема, він зазначив: «Для того, аби 
принаймні вивести країну із кризи необхідна суттєва модернізація сфер освіти та 
науки. Забезпечення розвитку людського потенціалу, запровадження засад 
відкритої та справедливої конкуренції, демонополізація дозволять стати на шлях 
реформування освітянської галузі».  

 

 
 

На фото: на базі Конотопського МЦ відбулася робоча зустріч директора центру Олександра 
МУХИ, інтерграторів Валентини ВОЛІК та Оксани КОЗІНОЇ  із директором Конотопського 
політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету 
Тетяною ГРЕБЕНИК. Сторони домовилися про проведення спільних заходів з обговорення 
питань реформування освіти та науки в місті Конотоп, 08.11.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-obhovoryly-pytannia-reformuvannia-
vyshchoi-shkoly 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.912121758946517/912122652279761/?type=3&thea
ter 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-obhovoryly-pytannia-reformuvannia-vyshchoi-shkoly
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-obhovoryly-pytannia-reformuvannia-vyshchoi-shkoly
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/871434223015271/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/871434223015271/?type=3&theater
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На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО разом 
із заступником начальника управління соціального захисту населення Липоводолинської 
райдержадміністрації Світланою БЕРЕЗОЮ провели правопросвітницький захід під час якого 
присутні переглянули фільм «Зупинимо насильство в сім’ї», 05.12.2017, смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926360974189262/926360740855952/?type=3&thea
ter 

Одним із пріоритетних напрямків у питанні інформування про безоплатну 
правову допомогу в роботі Конотопського МЦ - є особисте спілкування з 
представниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади та 
сільських громад під час виступів на сесіях та засіданнях. 

Інформування про безоплатну правову допомогу в роботі Конотопського 
МЦ здійснюється шляхом особистого спілкування фахівців Конотопського МЦ з 
представниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади та 
сільських громад. 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926360974189262/926360740855952/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926360974189262/926360740855952/?type=3&theater
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На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО під час участі у 
круглому столі на чолі з керівником апарату райдержадміністрації Аллою ГАЙДУКОВОЮ, де 
були обговорені спільні заходи під час проведення Всеукраїнського тижня права на території 
Буринського району, а саме лекції в школах, спільні прийоми громадян з головним 
спеціалістом з питань правового забезпечення апарату Буринської райдержадміністрації, 
виїзди до сільських рад та зустріч зі студентами, які навчаються в вищих юридичних 
закладах, 29.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.923118087846884/923118007846892/?type=3&thea
ter 
 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями у межах територіальної юрисдикції Конотопського МЦ шляхом 
анкетування, інтерв’ювання та заповнення онлайн форми для опитування на тему: 
«Визначення правових потреб жителів  місцевих громад території обслуговування 
Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги», було проведено аналіз правових питань, з якими звертаються клієнти, 
партнери, інші органи публічної адміністрації.   

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/850822448409782/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/850822448409782/?type=3&theater
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На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО спільно з 
депутатом Сумської обласної ради Олександром НЕПОЧАТОВИМ, головою Буринської 
районної ради Євгеном РЯБОКОНЕМ, працівниками пенсійного фонду,  держгеокадастру та 
управління праці та соціального захисту населення здійснили прийом громадян на території 
Михайлівської, Миколаївської та Черепівської сільських рад, с. Михайлівка Буринського району 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.923079074517452/923078434517516/?type=3&thea
ter 

У рамках правопросвітницької роботи з розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги громадян працівники центру беруть участь у сесіях місцевих 
рад, зібраннях територіальних громад, колегіях місцевих адміністрацій протягом  
4 кварталу 2017 року відвідано 2 сесії міських  рад, зібраннях територіальних 
громад, 1 засідання сесіях сільських  рад та 9 колегій місцевих адміністрацій. 

 

 
 

На фото: начальник Недригайлівського бюро правової допомоги Ірина ВАЛЮХ взяла участь у 
апаратній нараді Недригайлівської районної державної адміністрації, де проінформувала 
присутніх про роботу Недригайлівського бюро правової допомоги з питань забезпечення 
доступу до безоплатної правової допомоги жителів Недригайлівського району, 10.10.2017, 
смт Недригайлів 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-aparatnii-naradi-u-nedryhailovi-informuvaly-
pro-robotu-biuro-pravovoi-dopomohy 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.898070833684943/898070767018283/?type=3&thea
ter 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.923079074517452/923078434517516/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.923079074517452/923078434517516/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-aparatnii-naradi-u-nedryhailovi-informuvaly-pro-robotu-biuro-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/na-aparatnii-naradi-u-nedryhailovi-informuvaly-pro-robotu-biuro-pravovoi-dopomohy
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.898070833684943/898070767018283/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.898070833684943/898070767018283/?type=3&theater
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На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО взяла участь у 
апаратній нараді за участю голови районної державної адміністрації Василя БОЙКА. 
Працівник бюро доповідала з питання організації надання населенню Буринщини безоплатної 
правової допомоги,  06.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-na-aparatnii-naradi-obhovoriuvaly-
pytannia-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.911129009045792/911130125712347/?type=3&thea
ter 

 
 
На фото: головний спеціаліст Буринського бюро правової допомоги Аліна ТЮНДЕР була 
присутня на засіданні Університету III віку відділення денного перебування Буринського 
районного територіального центру соціального обслуговування населення, захід відбувся в 
Буринській районній бібліотеці,  03.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.909656652526361/909656339193059/?type=3&thea
ter 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-na-aparatnii-naradi-obhovoriuvaly-pytannia-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-buryni-na-aparatnii-naradi-obhovoriuvaly-pytannia-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.911129009045792/911130125712347/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.911129009045792/911130125712347/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.909656652526361/909656339193059/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.909656652526361/909656339193059/?type=3&theater
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Конотопським МЦ проводиться активна робота з розвитку мережі 
параюристів - виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою 
освітою на території громад міст, селищ, сіл для залучення їх в якості параюристів 
залучення таких осіб до консультування громади з визначених  правових питань. 

 
Постійно ведеться робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з 

органами місцевого самоврядування, проведено моніторинг мережі суб'єктів 
надання безоплатної первинної правової допомоги, виявлені громадські 
організації, параюристи, волонтери-юристи, органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, спеціалізовані установи, університети, благодійні 
фонди,  що надають правову допомогу громадянам. 

 

 
 
На фото: на базі Конотопської районної бібліотеки відбувся правопросвітницький захід на 
тему: «Правові спроможності громад Конотопщини через проведення правопросвітницьких 
заходів». У ньому взяли участь сільські та селищні бібліотекарі Конотопського району, 
працівники Конотопської районної бібліотеки. Представники Конотопського МЦ Валентина 
ВОЛІК та Оксана КОЗІНА надали необхідну інформацію присутнім та обговорили формати 
правопросвітницької роботи  в громадах району, 06.12.2017, м. Конотоп  
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-posylennia-pravovoi-spromozhnosti-hromad-
hovoryly-iz-bibliotekariamy-konotopskoho-raionu 

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-posylennia-pravovoi-spromozhnosti-hromad-hovoryly-iz-bibliotekariamy-konotopskoho-raionu
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pro-posylennia-pravovoi-spromozhnosti-hromad-hovoryly-iz-bibliotekariamy-konotopskoho-raionu
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Проведено 7 заходів з інформаційно-роз’яснювальної та навчальної роботи 
серед параюристів для подальшого надання ними правових консультацій. 

Постійно проводяться робочі зустрічі та наради із партнерами щодо 
обговорення результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання БПД, 
залучення нових стейкхолдерів. 

 

 
На фото: працівники Буринського бюро правової допомоги Конотопського МЦ Марія 
БОНДАРЕНКО та Аліна ТЮНДЕР спільно з учнями 11 класу, які вступають у вищі юридичні 
навчальні заклади, провели інформаційний флешмоб,  07.12.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927488784076481/927488574076502/?type=3&thea
ter 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927488784076481/927488574076502/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.927488784076481/927488574076502/?type=3&theater
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На фото: під час робочої начальника Липоводолинського бюро правової допомоги Наталії 
ПИЛИПЕНКО з директором Липоводолинського територіального центру соціального 
обслуговування Валентиною ХЕКАЛО обговорено процедуру тимчасової реєстрації бездомних 
громадян за адресою центру для надання їм можливості відновлення паспортних 
документів. До розмови долучили соцпрацівника центру Олену ГЕРЕЛ, яка відповідає за 
роботу з бездомними громадянами, 02.11.2017, смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/909
528269205866/?type=3&theater 

 

Налагоджено ефективну роботу з партнерами щодо укладання нових угод, 
договорів, меморандумів про співпрацю, всього їх протягом звітного періоду 
підписано 2. 

Відповідно до укладених Меморандумів про співпрацю проведено 5 
спільних заходів з громадськими організаціями. 

 
 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/909528269205866/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/909528269205866/?type=3&theater
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На фото: під час прийому-засідання фокус-групи представників громадських та благодійних 
організацій, активістів з питань захисту порушених медичних прав пацієнтів та 
паліативних хворих на базі Конотопського МЦ. В обговоренні нагальних питань 
реформування медичної галузі м. Конотоп брали участь керівники благодійних фондів «Крила 
надії» (директор Валерія РОШКОВАН) та «Відень» (директор Світлана ШУТ), громадської 
організації «Філософія здоров'я» (Оксана КОЗІНА, Оксана ДОБРЯНСЬКА), громадський діяч 
Оксана ЗАТОЛОКІНА та головний лікар Відділкової лікарні Ігор КОШЕВЕЦЬКИЙ, 13.10.2017, м. 
Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-pratsiuvala-fokus-hrupa-z-pytan-
zakhystu-prav-paliatyvnykh-khvorykh 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899483670210326/899484103543616/?type=3&thea
ter 
 

Протягом 4 кварталу 2017 року  розроблено 1 методичну рекомендацію для 
органів місцевого самоврядування щодо організації надання ними безоплатної 
первинної правової допомоги на тему: «Адміністративні 
правопорушення:алгоритм співпраці різних структур щодо дотримання прав 
людини» та поширено 804 примірники методичних  рекомендацій, у тому числі:  

 

«Взаємодія ОМС та громадських організацій з питань реалізації 
правопросвітницьких проектів» 

20 

«Особливості правопросвітництва в територіальних громадах» 118 

«Адміністративні правопорушення: алгоритм співпраці різних структур 
щодо дотримання прав людини» 

50 

«Попередження домашнього насильства» 438 

«Правова допомога учасникам АТО» 178 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-pratsiuvala-fokus-hrupa-z-pytan-zakhystu-prav-paliatyvnykh-khvorykh
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopi-pratsiuvala-fokus-hrupa-z-pytan-zakhystu-prav-paliatyvnykh-khvorykh
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899483670210326/899484103543616/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899483670210326/899484103543616/?type=3&theater
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Протягом 4 кварталу 2017 року проведено 3 пілотні тренінги для посадових 

осіб органів місцевого самоврядування з питань удосконалення організації ними 
надання безоплатної первинної правової допомоги на тему: «Правове 
забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад».  

 
Значну увагу приділено впровадженню принципів та засад правового 

захисту населення, розвитку правової допомоги в районах шляхом прийняття 
Програми розширення доступу до безоплатної правової допомоги для жителів 
районів  на 2017-2020 роки, протягом звітного періоду розроблено 3 (Програми 
розширення доступу до безоплатної правової допомоги для жителів 
Дубов’язівської об’єднаної територіальної громади Конотопського району, 
Коровинської об’єднаної територіальної громади Недригайлівського району, 
розділ щодо надання безоплатної правової допомоги у Програмі соціально-
економічного розвитку Липоводолинського району) та прийнято 
Липоводолинською районною радою Програму соціально економічного розвитку 
у регіоні, в якій є розділ щодо надання безоплатної правової допомоги.  

 
Налагоджено співпрацю з представником Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  
прокуратури, судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби. Протягом 
4 кварталу 2017 року відбулося 10 заходів. 
 

У рамках співпраці із Національним превентивним механізмом, інтегратор 
Конотопського МЦ  Валентина ВОЛІК взяла участь у моніторингових візитах без 
попередження до місць несвободи у Львівській області. Одночасно 6 
моніторингових груп відвідали СіЗО, колонію, психоневрологічний інтернат, 
хоспіс, паліативне відділення, інтернат для обдарованих дітей, де здійснили 
моніторинг дотримання прав людей, які перебувають там. 
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На фото: начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Кононтопського МЦ Валентина ВОЛІК під час 
здійснення моніторингу умов проживання підопічних Монастироцького психоневрологічного 
інтернату Жовківського району Львівської області, 06.10.2017 Львівська область 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spivpratsia-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-iz-
natsionalnym-preventyvnym-mekhanizmom 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.895824760576217/895823653909661/?type=3&thea
ter 

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

Представник департаменту НПМ офісу Уповноваженого ВР з прав людини 
Олексій МИЛОСТНИЙ, Регіональні координатори по зв`язках з громадськістю у 
Донецькій області Юлія БАШКИРОВА та Антон НЕЖИВИЙ, монітори національного 
превентивного спільно із представниками моніторингових місій ООН та ОБСЄ 
обмінялися інформацією щодо системних порушень в сфері прав людини на сході 
України.  

Права людини є одним з основоположних принципів Організації Об'єднаних 
Націй. Загальна декларація прав людини (1948), що є  основою більш ніж 80-ти 
конвенцій та декларацій захисту прав людини, визнає права людини 
фундаментом свободи, правосуддя та миру. 

У березні 2014 року, на запрошення уряду України і в зв'язку з подіями в 
країні, Генеральний секретар ООН сформував моніторингову місію з прав людини 
з метою спостереження та звітування про ситуацію з правами людини в Україні.  

Особлива увага приділяється ситуації на Сході України та у Криму. Оскільки 
збройний конфлікт на Сході України загострився, місія також займається захистом, 
підтримкою і нарощуванням потенціалу по всій країні, зокрема в районах, що 
безпосередньо постраждали внаслідок конфлікту.  

Моніторингова місія ООН з прав людини працює в Києві та по обидві 
сторони лінії зіткнення: у містах Донецьку, Краматорську, Дніпропетровську, 
Харкові та Одесі. Зустріч відбувалася за ініціативи ГО «Україна без тортур» та 
фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 
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На фото: інтегратор Конотопського МЦ, член Експертної ради з питань розвитку НПМ 
Валентина ВОЛІК, у рамках співпраці із національним превентивним механізмом, взяла 
участь у робочій зустрічі з питань дотримання прав людини в зоні АТО з представниками 
моніторингових місій ООН та ОБСЄ, 11.11.2017,м. Маріупіль 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.914401642051862/914401315385291/?type=3&thea
ter 

Правозахисники України 17.11.2017 у м.Київ представили результати 5-
річної діяльності Національного превентивного механізму та моніторингу місць 
несвободи. Начальник відділу правопрсвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правововї допомоги Конотопського МЦ 
Валентина ВОЛІК, член Експерної ради з питань розвитку НПМ, взяла участь у 
конференції «ПОЗА МЕЖАМИ. П’ять років моніторингу місць несвободи», що була 
присвячена роботі Національного превентивного механізму (НПМ). У заході брали 
участь представники Департаменту НПМ, міністерств та відомств, відповідальних 
за місця несвободи,громадські монітори та представники правозахисних 
організацій. 

Національний превентивний механізм - НПМ – це незалежний 
національний орган, який створений і діє відповідно до Факультативного 
протоколу до Конвенції ООН проти катувань. Він передбачає регулярний 
моніторинг усіх місць несвободи для попередження у них жорстокого 
поводження з людьми, які там перебувають. В Україні діє з 2012 року  у форматі 
«Омбудсмен +», що передбачає здійснення моніторингових візитів до місць 
несвободи працівниками офісу Омбудсмена спільно з громадськими активістами. 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.914401642051862/914401315385291/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.914401642051862/914401315385291/?type=3&theater
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На фото: інтегратор Конотопського МЦ Валентина ВОЛІК з учасниками конференції «ПОЗА 
МЕЖАМИ. П’ять років моніторингу місць несвободи», 17.11.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-predstavnyka-konotopskoho-mistsevoho-
tsentru-u-konferentsii-z-nahody-5-richchia-diialnosti-natsionalnoho-preventyvnoho-mekhanizmu-v-
ukraini 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.916804148478278/918410131651013/?type=3&thea
ter  

Начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія 
ПИЛИПЕНКО 24.11.2017 провела правопросвітницький захід для засуджених, що 
перебувають на обліку у Липоводолинському районному секторі з питань 
пробації, під час якого розповіла присутнім про систему надання безоплатної 
правової допомоги в Україні, повідомила про категорії суб’єктів права на 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

 
Начальник Липоводолинського районного сектору з питань пробації 

Олександр ЛАВРИК наголосив на необхідності як профілактики злочинності, так і 
захисту прав засуджених, тому планується, що спільні з бюро заходи носитимуть 
систематичний характер. 

У ході зустрічі засудженим були надані роз’яснення з питань, що їх цікавили: 
захист обвинуваченого і представництво інтересів потерпілого, чи можуть обидві 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-predstavnyka-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-u-konferentsii-z-nahody-5-richchia-diialnosti-natsionalnoho-preventyvnoho-mekhanizmu-v-ukraini
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-predstavnyka-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-u-konferentsii-z-nahody-5-richchia-diialnosti-natsionalnoho-preventyvnoho-mekhanizmu-v-ukraini
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/uchast-predstavnyka-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-u-konferentsii-z-nahody-5-richchia-diialnosti-natsionalnoho-preventyvnoho-mekhanizmu-v-ukraini
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.916804148478278/918410131651013/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.916804148478278/918410131651013/?type=3&theater
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сторони судового процесу звернутись за допомогою в одне і те ж бюро правової 
допомоги та інше. 

Для відвідувачів Липоводолинського районного сектору з питань пробації у 
вільному доступі значна кількість інформаційних буклетів системи безоплатної 
правової допомоги. Також у приміщенні сектору розміщено інформаційний 
плакат Липоводолинського бюро правової допомоги.  

 

 
 
На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО під час 
проведення правопросвітницького заходу на базі Липоводолинського районного сектору з 
питань пробації, 10.11.2017,  24.11.2017, смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-na-bazi-
lypovodolynskoho-raionnoho-sektoru-z-pytan-probatsii 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lypovii-dolyni-vidbulasia-zustrich-iz-
predstavnykamy-sektoru-z-pytan-probatsii 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922017364623623/922017177956975/?type=3&thea
ter 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-na-bazi-lypovodolynskoho-raionnoho-sektoru-z-pytan-probatsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-na-bazi-lypovodolynskoho-raionnoho-sektoru-z-pytan-probatsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lypovii-dolyni-vidbulasia-zustrich-iz-predstavnykamy-sektoru-z-pytan-probatsii
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-lypovii-dolyni-vidbulasia-zustrich-iz-predstavnykamy-sektoru-z-pytan-probatsii
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922017364623623/922017177956975/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922017364623623/922017177956975/?type=3&theater
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На фото: У рамках Всеукраїнського тижня права заступник директора Конотопського МЦ 
Валентина ВОЛІК взяла участь у Фестивалі рівних прав і можливостей INFEST у                 м. 
Вінниця. Вона презентувала роботу Національного превентивного механізму та системи 
безоплатної правової допомоги з питань захисту прав людини, 08.12.2017,              м. Вінниця 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.928113034014056/928112307347462/?type=3&thea
ter 

У 4 кварталі 2017 року Конотопським МЦ (у тому числі бюро) приділялась  
значна увага роботі щодо організації, проведенню та участі у семінарах, круглих 
столах, конференціях та інших заходах. До проведення вказаних заходів 
залучались партнери Конотопського МЦ з числа громадських організацій, 
державних установ та комунальних установ державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Протягом 4 кварталу 2017 року працівники Конотопського МЦ брали участь 
у 15 заходах, що проведені структурними підрозділами місцевих адміністрацій, 
підвідомчими установами органів влади, об’єднаними територіальними 
громадами. 
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На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО спільно з 
депутатом Сумської обласної ради Олександром НЕПОЧАТОВИМ, працівниками Управління 
пенсійного фонду, працівниками держгеокадастру та управління праці та соціального 
захисту населення здійснили прийом громадян на території Чернечослобідської та 
Вознесенської сільських рад. Прийом громадян проводився в приміщенні сільських рад, про що 
жителі сіл були заздалегідь повідомлені. За консультаціями до фахівців звертались особи з 
приводу виділення земельних ділянок учасникам АТО, нарахування субсидії, встановлення меж 
земельних ділянок, 21.11.2017,  с. Чернеча Слобода Буринського району 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spilnyi-pryiom-hromadian-z-deputatom-oblasnoi-
rady-proishov-u-burynskomu-raioni 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919251928233500/919251738233519/?type=3&thea
ter  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spilnyi-pryiom-hromadian-z-deputatom-oblasnoi-rady-proishov-u-burynskomu-raioni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/spilnyi-pryiom-hromadian-z-deputatom-oblasnoi-rady-proishov-u-burynskomu-raioni
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На фото: працівники Буринського бюро правової допомоги Конотопського МЦ  взяли участь у 
мітингу-реквіємі, присвяченому Дню Гідності та Свободи, що відбувся у             м. Буринь, біля 
пам'ятнику Героям Небесної Сотні та полеглим за незалежність України землякам. На ньому 
були присутні голова Буринської районної державної адміністрації Василь БОЙКО, інші 
посадові особи та працівники Буринського бюро правової допомоги. Мітинг закінчився 
хвилиною мовчання та урочистим покладанням квітів до пам'ятнику Героям Небесної Сотні 
та полеглим за незалежність України землякам, 21.11.2017,                  м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919243711567655/919244934900866/?type=3&thea
ter 

 
З метою інформування широких верств населення про можливості системи 

безоплатної правової допомоги протягом 4 кварталу 2017 року проведено 54 
заходи «вуличного інформування», флеш-мобів, заходів для цільових груп, 
«лідерів думок» у громаді. 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.882194305272596/882194151939278/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.882194305272596/882194151939278/?type=3&theater
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На фото: начальником Роменського бюро правової допомоги Аллою ЄРНЬЄЙ проведено виїзне 
інформування та консультування фізичних осіб на території м. Ромни та Роменського 
району: с. Великі Бубни, с. Мокіївка, с. Ріпки, с. Калинівка, с. Миколаївка,             с. Салогубівка, с. 
Гришине, с. Бацмани., 25.10.2017  
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.905288039629889/905286966296663/?type=3&thea
ter 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.905288039629889/905286966296663/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.905288039629889/905286966296663/?type=3&theater
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На фото: працівники Липоводолинського бюро правової допомоги регулярно  проводять 
«вуличне інформування» для мешканців Липоводолинського району. Перехожі мали змогу не 
лише отримати брошури з інформацією про послуги та місцезнаходження Конотопського 
МЦ та Липоводолинського бюро правової допомоги, а й задати питання спеціалісту, 
27.11.2017,  смт Липова Долина 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922150497943643/922150441276982/?type=3&thea
ter  

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922150497943643/922150441276982/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.922150497943643/922150441276982/?type=3&theater
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На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО під час 
«вуличного інформування» населення про роботу бюро та центру, всім бажаючим розповіла 
про безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, про те, хто має право її 
отримати, жителям були надані інформаційні брошури з зазначенням часу роботи бюро, 
адреси та контактного номера телефону, 23.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920089511483075/920089358149757/?type=3&thea
ter 
 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920089511483075/920089358149757/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920089511483075/920089358149757/?type=3&theater
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На фото: начальник Недригайлівського бюро правової допомоги Ірина ВАЛЮХ та головний 
спеціаліст Інна ВАСИЛЬКІВСЬКА  під час «вуличного інформування» населення про роботу 
бюро та центру роздають інформаційні брошури, які містили інформацію щодо правових 
послуг, що надають бюро та центри правової допомоги для більш детального ознайомлення 
з системою безоплатної правової допомоги, 16.11.2017, 21.11.2017, смт Недригайлів 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919663961525630/919663854858974/?type=3&thea
ter  
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.918511584974201/918511478307545/?type=3&thea
ter 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919663961525630/919663854858974/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919663961525630/919663854858974/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.918511584974201/918511478307545/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.918511584974201/918511478307545/?type=3&theater
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Працівниками Конотопського МЦ та його бюро правової допомоги 
проведено 48 правопросвітницьких та інформативних заходів у рамках  
проведення Всеукраїнського тижня права. 

У межах Всеукраїнського тижня права 04.12.2017 працівники відділу 
правопросвітництва Конотопського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Валентина ВОЛІК та Оксана КОЗІНА провели у 
Конотопському політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського 
державного університету Всеукраїнський урок «Права людини».  

 

 
На фото: у рамках Всеукраїнського тижня права інтегратори Конотопського МЦ Валентина 
ВОЛІК та Оксана КОЗІНА провели у Конотопському політехнічному технікумі Конотопського 
інституту Сумського державного університету Всеукраїнський урок «Права людини»,  
04.12.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-politekhnichnomu-tekhnikumi-
proishov-vseukrainskyi-urok-prava-liudyny 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.925762050915821/925761837582509/?type=3&thea
ter 

 
Студенти познайомилися із діяльністю системи безоплатної правової 

допомоги в Україні та можливостями захисту порушених прав людини та 
громадянина через суд.  

Начальник відділу правопросвітництва Валентина ВОЛІК більш детально 
зупинилася на проблемі булінгу серед молоді та правових наслідках таких дій. 
Вона, зокрема, зазначила, що «цькування або булінг, що в перекладі із англійської 
bully - залякувати, цькувати, задирати - прояв агресії з подальшим залякуванням 
особистості і появою можливості її повного підпорядкування собі і своїм 
інтересам.  

Така поведінка дає можливість людині самоствердитися за рахунок когось, 
заслужити собі загальний авторитет. Насправді задирака приховує свою 
неспроможність і слабкість.  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-politekhnichnomu-tekhnikumi-proishov-vseukrainskyi-urok-prava-liudyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-politekhnichnomu-tekhnikumi-proishov-vseukrainskyi-urok-prava-liudyny
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.925762050915821/925761837582509/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.925762050915821/925761837582509/?type=3&theater
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На фото: головний спеціаліст Недригайлівського бюро правової допомоги Інна 
ВАСИЛЬКІВСЬКА провела лекцію до «Всеукраїнського тижня права» на базі Недригайлівського 
районного центру зайнятості для учнів 9-Б класу Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст. на тему: 
«Права дитини»,  05.12.2017, смт Недригайлів 
Детальніше за посиланням 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-nedryhailovi-shkoliaram-rozpovily-pro-prava-
dytyny 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926487247509968/926487117509981/?type=3&thea
ter 

 
На фото: у рамках тижня права, на базі Конотопського МЦ  відбувся Всеукраїнський урок 
«Права людини»,  05.12.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-mistsevomu-tsentri-proishov-
vseukrainskyi-urok-prava-liudyny 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926442634181096/926441984181161/?type=3&thea
ter 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-nedryhailovi-shkoliaram-rozpovily-pro-prava-dytyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-nedryhailovi-shkoliaram-rozpovily-pro-prava-dytyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-mistsevomu-tsentri-proishov-vseukrainskyi-urok-prava-liudyny
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-konotopskomu-mistsevomu-tsentri-proishov-vseukrainskyi-urok-prava-liudyny
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926442634181096/926441984181161/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926442634181096/926441984181161/?type=3&theater
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На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО та 
представник Буринської районної державної адміністрації Сергій ГЛУЩЕНКО провели у 
загальноосвітній школі I-III ступенів №3 відкритий урок для учнів 9-11 класів на тему: «Ми 
змінимо світ від насильства». На заході обговорювались питання, що таке насильство, 
ознаки фізичного, сексуального, економічного, психологічного насильства,  06.12.2017, м. 
Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926989957459697/926989014126458/?type=3&thea
ter 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-dlia-shkoliariv-
provely-na-burynshchyni 
 

Але всі ці дії мають свої правові наслідки та відповідальність». Більш 
детально зупинилися на розгляді одного із видів булінгу так званий «шкільний 
боулінг», який досить часто зустрічається також і серед студентської молоді. 

Булінг на роботі притаманний, в основному, трудовим колективам та може 
іноді призводити до самогубств серед працівників різних сфер. Присутні 
переглянули відеоролик «Булінг» та обговорили його. 
 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926989957459697/926989014126458/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926989957459697/926989014126458/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-dlia-shkoliariv-provely-na-burynshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-dlia-shkoliariv-provely-na-burynshchyni
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На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО 
відвідала Лучанську філію Комунального закладу Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів, де в рамках Всеукраїнського тижня права провела для учнів школи 
правопросвітницький захід на тему: «Ти і твої права», 06.12.2017, с. Лучка 
Липоводолинського району 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926934940798532/926934670798559/?type=3&thea
ter 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-u-lypovodolynskomu-
doshkilnomu-navchalnomu-zakladi 

З метою розповсюдження інформації про систему безоплатної вторинної 
правової допомоги Конотопський МЦ тісно співпрацює зі ЗМІ та регулярно 
наповнює сторінку веб-сайту РЦ (37 разів протягом 4 кварталу 2017 року) та 
сторінку МЦ у мережі Фейсбук (136 разів  протягом 4 кварталу 2017 року).  

Здійснювалось щомісячне наповнення інформаційного дайджесту системи 
безоплатної правової допомоги в Україні (04.10.2017, 04.11.2017, 04.12.2017), 
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. 

 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926934940798532/926934670798559/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.926934940798532/926934670798559/?type=3&theater
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-u-lypovodolynskomu-doshkilnomu-navchalnomu-zakladi
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravoprosvitnytskyi-zakhid-u-lypovodolynskomu-doshkilnomu-navchalnomu-zakladi
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На фото: начальник Роменського бюро правової допомоги Аллою ЄРНЬЄЙ для учнів 9 класу 
ЗОШ № 7 м. Ромни в рамках «Тижня права» провела навчальний семінар «Профілактика 
правопорушень та злочинності серед школярів»,  08.12.2017, м. Ромни 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.928107397347953/928107217347971/?type=3&thea
ter 

 

Організовано та проведено 28 публікацій у інтернет- ЗМІ, 12 -  друкованих 
ЗМІ, 2 виступи на телебаченні, 1 виступ на радіо,  2 брифінги. 

Проведено 16  інформаційних розсилок для ЗМІ районів обслуговування 
Конотопського МЦ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та прес-
анонсів. 

Регулярно проводиться моніторинг інформаційної присутності центру у 
засобах масової інформації на регіональному та місцевому рівні. 

 
Одним із пріоритетних напрямків роботи Конотопського МЦ обрано 

збільшення не тільки кількості, але й покращення якості та доступності 
правопросвітницьких заходів, донесення до населення інформації та 
забезпечення можливості отримати правовий захист у найвіддаленіших 
населених пунктах на території обслуговування центру. 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.928107397347953/928107217347971/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.928107397347953/928107217347971/?type=3&theater
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 Складовою частиною таких заходів являються виїзні прийоми для 
громадян, які проживають у сільській місцевості. Зокрема, у  4  кварталі 2017 року 
Конотопським МЦ проведено 92 виїзні прийоми громадян. Забезпечено 
щотижневу роботу мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги 
на базі Недригайлівського районного суду, в закладах Державної служби 
зайнятості всіх районів обслуговування Конотопського МЦ, на базі відділень 
територіальних центрів соціального обслуговування та надання соціальних послуг 
Конотопського району . 

 

 
 
На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО 
провела виїзний прийом громадян на у с. Подільки Липоводолинського району Сумської 
області. Жителів села цікавили питання вступу у спадщину за заповітом і за законом, 
порядок оформлення права власності на будинок, приналежність професії до списку робіт 
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах тощо,  22.11.2017, с.  
Подільки  Липоводолинського району 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vyiznyi-pryiom-hromadian-u-dystantsiinomu-
punkti-na-lypovodolynshchyni 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919634558195237/919633721528654/?type
=3&theater 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vyiznyi-pryiom-hromadian-u-dystantsiinomu-punkti-na-lypovodolynshchyni
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vyiznyi-pryiom-hromadian-u-dystantsiinomu-punkti-na-lypovodolynshchyni
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919634558195237/919633721528654/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919634558195237/919633721528654/?type=3&theater
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На фото: начальник Липоводолинського бюро правової допомоги Наталія ПИЛИПЕНКО 
провела виїзний прийом громадян у приміщенні Русанівської сільської бібліотеки 
Липоводолинського району. Жителів цікавили здебільшого земельні питання, а саме: порядок 
набуття земельної ділянки у приватну власність, можливість розірвання договору оренди 
землі, порядок доказування нецільового використання орендованих земель, а також порядок 
складання заповіту тощо, 16.11.2017, с. Русанівка Липоводолинського району 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.918490891642937/918490554976304/?type=3&thea
ter 

Створено дистанційні пункти доступу до правової допомоги у приміщеннях 
Русанівської сільської ради  Липоводолинського району,Біжівської сільської ради 
Буринського району, ЦНАПу Недригайлівської ОТГ,  Миколаївської сільської ради 
Роменського району та на базі 36 шляхо-відновлювального загону 
Держспецтрансслужби.  

Таким чином, на цей час на території обслуговування, з урахуванням раніше 
створених, успішно функціонують 32 дистанційних та 27 мобільних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги.   

 
 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.918490891642937/918490554976304/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.918490891642937/918490554976304/?type=3&theater
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На фото: головний спеціаліст Липоводолинського бюро правової допомоги Костянтин 
ШТАНОПРУД відвідав Саївську сільську раду Липоводолинського району з метою технічного 
забезпечення встановлення скайп-зв’язку між Липоводолинським бюро правової допомоги та 
Саївською сільською радою. Під час візиту до сільської ради співробітником бюро було 
проведено також правопросвітницький захід для відвідувачів щодо системи надання 
безоплатної правової допомоги в Україні, 20.10.2017, с. Саї Липоводолинського району 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-saivskii-silskii-radi-proishov-
pravoprosvitnytskyi-zakhid-dlia-aktyvistiv-hromady 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.904113129747380/904112246414135/?type=3&thea
ter 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.902884586536901/902884436536916/?type=3&thea
ter 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-saivskii-silskii-radi-proishov-pravoprosvitnytskyi-zakhid-dlia-aktyvistiv-hromady
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/u-saivskii-silskii-radi-proishov-pravoprosvitnytskyi-zakhid-dlia-aktyvistiv-hromady
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.904113129747380/904112246414135/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.904113129747380/904112246414135/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.902884586536901/902884436536916/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.902884586536901/902884436536916/?type=3&theater
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Під час роботи дистанційних та мобільних (консультаційних) пунктів були 
надані відповіді на питання, що стосувались сімейного, житлового, земельного 
законодавства, житлових субсидій, допомоги сім’ям з дітьми, пенсійного 
забезпечення, зайнятості та працевлаштування тощо. 

 

 
 

На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО спільно з 
начальником управління праці та соціального захисту населення Буринської 
райдержадміністрації Іриною ФІНЦЕВОЮ під час здійснення прийому громадян у 
дистанційному пункті, що знаходиться на базі управління праці та соціального захисту 
населення. Найбільше цікавило осіб питання щодо нарахування субсидії, пільги внутрішньо-
переміщеним особам.,  22.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919546314870728/919545798204113/?type=3&thea
ter 

 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919546314870728/919545798204113/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.919546314870728/919545798204113/?type=3&theater
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На фото: прийом громадян на базі мобільного дистанційного пункту у Буринському 
районному центрі зайнятості провела головний спеціаліст Буринського бюро правової 
допомоги Аліна ТЮНДЕР,  15.11.2017, 22.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/171115 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/919
546874870672/?type=3&theater 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/171115
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/919546874870672/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/919546874870672/?type=3&theater


Переорієнтація системи БПД 66 
 

 
 
На фото: прийом громадян начальником Роменського бюро правової допомоги Аллою ЄРНЬЄЙ 
на базі Роменського міськрайонного центру зайнятості населення, роз’яснення та надання 
правових консультацій, що виникають у сфері кредитних відносин, договорів застави та 
іпотечних договорів,  23.11.2017, м. Ромни 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920
088811483145/?type=3&theater 

  

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920088811483145/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920088811483145/?type=3&theater
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Кількість громадян, які звернулись за отриманням консультацій 
 

 Мобільні пункти Дистанційні пункти 

Конотопський МЦ 110 128 

Буринське бюро 27 33 

Липоводолинське бюро 35 12 

Недригайлівське бюро 12 51 

Роменське бюро 100 43 

Усього за 4 квартал 2017 року 284 267 

 

Щосереди функціонує консультаційний пункт у приміщенні 
Недригайлівського районного суду, де можуть отримати первинну правову 
допомогу всі категорії громадян з різних правових питань. 

 
Метою створення мобільного консультаційного пункту в приміщенні суду 

було розширення доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-
вразливих категорій громадян, таких як безробітні, люди з особливими 
потребами, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи, учасники АТО та інші 
особи, які зверталися до працівників суду за роз’ясненнями різних правових 
питань.  

Надання первинної правової допомоги не входить в компетенцію суддів, 
оскільки їх основне завдання - здійснення правосуддя в установленому 
законодавством порядку.  
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На фото: начальник Недригайлівського бюро правової допомоги Конотопського МЦ Ірина 
ВАЛЮХ під час виїзного прийому громадян в приміщенні Недригайлівського районного суду. 
Мешканці потребують консультацій та роз’яснень з питань соціального забезпечення, 
земельних питань, питань трудового та сімейного права. 

Це приклад реального досвіду реалізації Стратегії реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, в якій передбачено 
утворення та розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги, затвердженою Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276,  
22.11.2017, см. Недригайлів 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920
090058149687/?type=3&theater 

 
Метою створення мережі дистанційних пунктів є розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 
таких як безробітні, люди з особливими потребами, ветерани війни, внутрішньо 
переміщені особи, учасники АТО та інші особи відповідно до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920090058149687/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920090058149687/?type=3&theater
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На фото: працівники Буринського бюро Марія БОНДАРЕНКО та Аліна ТЮНДЕР провели 
зустріч з представниками Буринського районного військового комісаріату, учасниками АТО - 
Владиславом ВЛАСКІНИМ  та Олегом ТКАЧОВИМ, 23.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920
050668153626/?type=3&theater 

 
 
У зв’язку з тим, що не всі громадяни мають можливість особисто звернутися 

за правовою допомогою до Конотопсього МЦ  або найближче бюро правової 
допомоги працівниками місцевого центру постійно надається адресна правова 
допомога. Люди з інвалідністю, в більшості випадків, обмежені в пересуванні, 
тому працівники Конотопського МЦ практикують надання адресної правової 
допомоги на дому.  

 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920050668153626/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/a.521568254668538.1073741828.521544628004234/920050668153626/?type=3&theater
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На фото: начальник Буринського бюро правової допомоги Марія БОНДАРЕНКО під час надання 
адресної допомоги людині з інвалідністю,  24.11.2017, м. Буринь 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920652778093415/?type=3&thea
ter 

 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920652778093415/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.920648648093828/920652778093415/?type=3&theater
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На фото: начальник Недригайлівського бюро правової допомоги Ірина ВАЛЮХ здійснила 
виїзний прийом до жительки смт Недригайлів, що перебуває на стаціонарному лікуванні в 
інфекційному відділенні Недригайлівської ЦРЛ для надання вторинної правової допомоги у 
підготовці процесуальних документів. Дана особа потребує стороннього догляду та не 
може самостійно пересуватися,  08.12.2017, смт Недригайлів 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.928855917273101/929604647198228/?type
=3&theater 

 
 
 

 

У рамках реалізації проекту Міністерства юстиції України у сфері державної 

реєстрації громадських формувань, відповідальні працівники Конотопського МЦ 

протягом кварталу приймали документи громадських організацій для реєстрації, 

як фронт-офіси та надавали консультації представникам громадських організацій. 

Протягом звітного періоду надано 5 консультацій з питань реєстрації 
громадських організацій та передано 3 пакетів документів для державної 
реєстрації громадських формувань.   

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.928855917273101/929604647198228/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.928855917273101/929604647198228/?type=3&theater
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5 
кількість звернень відповідно до яких надано консультації з питань 

реєстрації громадських організацій  

3 
кількість звернень відповідно до яких прийнято документи для 

реєстрації 

3 
кількість звернень відповідно до яких видано документи щодо 

реєстрації ГО 

0 
кількість звернень,  за якими відмовлено відповідно до прийнятих 

документів та направлено для доопрацювання 

 
Протягом 4 кварталу 2017 року працівниками Конотопського МЦ 

проводилися робочі зустрічі з адвокатами та анкетування адвокатів, які надають 
БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних 
питань співпраці. 

Щомісячно проводиться підготовка інформацій щодо кращих практик 
захисту та типових звернень громадян. Усього підготовлено 3 інформації та 
розміщено матеріал про 6 успішних практик адвокатів у дайджесті Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. 
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти 
та партнерських мереж системи БПД 

 
З метою підвищення якості надання БВПД Конотопським МЦ   упродовж 

4 кварталу 2017 року здійснено моніторинг виконання адвокатами, які 
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. 

З метою підготовки правових консультацій для суб’єктів права на 
безоплатну правову допомогу та внесення їх до довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalAid», працівниками 
Конотопського МЦ у 4 кварталі 2017 року  не висвітлено матеріали правового 
характеру в системі  «WikiLegalAid». 

Протягом звітного періоду проводилося редагування та підтримка в 
актуальному стані 9 юридичних консультацій довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій «WikiLegalaid» на теми:  

 

«Відшкодування  моральної шкоди» 

«Договір позики: порядок укладення, розірвання, стягнення 
заборгованості, забезпечення виконання» 

«Виконання судового доручення іноземного суду про вручення 
виклику до суду чи інших документів» 

«Спадкування за законом» 

«Права онкологічних хворих на безоплатну медичну допомогу та 
лікарські засоби» 

«Права та обов’язки власників тварин» 

«Виправлення помилок у державному акті на землю» 

«Накладення меж земельних ділянок: шляхи вирішення» 

«Право власності на підвальне приміщення мешканців 
багатоквартирного будинку» 
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З метою вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових 

питань працівників Конотопського МЦ  щодо їх вдосконалення та покращення 
їх роботи протягом звітного періоду  проведено анкетування працівників. 

Також вивчалась потреба у навчанні,  побажання та типові питання 
адвокатів щодо їх вдосконалення та покращення їх роботи  шляхом 
проведення анкетування щодо актуальної тематики круглих столів, робочих 
зустрічей. 

 
Протягом 4 кварталу 2017 року Конотопським МЦ реалізовувалися 

заходи відповідно до плану щодо вивчення потреб у послугах 
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ та формування переліку 
потенційних організацій-партнерів для них (університети, громадські 
організації, благодійні фонди, експерти, лідери громадської думки тощо), 
вивчалась зацікавленість серед потенційних користувачів та партнерів щодо 
початку роботи платформ та переліку можливих послуг. 
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[1.3]   Децентралізація системи БПД 
 
Активно проходить інтеграція первинної і вторинної правової допомоги 

на рівні територіальних громад. Відповідно до запланованих заходів робота 
проводилася по наступних напрямках: 

Протягом 4 кварталу 2017 року у встановлені строки у Конотопському 
МЦ проведено розробку та затвердження річних та квартальних планів 
діяльності, подання фінансової та бюджетної звітності разом з пояснювальною 
запискою, підготовка квартальних звітів діяльності.  

Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА 26.10.2017 брав участь у  
засіданні Керівної ради, яка відбулася на базі Конотопського МЦ.  

Директор Конотопського МЦ Олександр МУХА 21.12.2017   брав участь у  
засіданні Керівної ради. 

У 4 кварталі 2017 року працівниками Конотопського МЦ регулярно 
проводився моніторинг якості надання інформаційних матеріалів  щодо 
окремих показників діяльності  центру та його структурних підрозділів. 

Робочою групою у складі Світлани ЛИТВИНЕНКО, головного бухгалтера 
Регіонального центру та Наталії ПОСТАВСЬКОЇ, начальника відділу 
моніторингу діяльності місцевих центрів 26.10.2017 проведено моніторинг 
діяльності Конотопського МЦ за окремими напрямками діяльності, а саме 
планування та проведення правопросвітнитца, дотримання вимог охорони 
праці та пожежної безпеки, вибіркова інвентаризація тощо. 
 
Детальніше за посиланням: 
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/monitorynh-diialnosti-konotopskoho-
mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd 

 
Також протягом звітного періоду проведено  5 перевірок з виїздом на 

місце окремих напрямків діяльності структурних підрозділів Конотопського 
МЦ. 

 

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/monitorynh-diialnosti-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd
http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/monitorynh-diialnosti-konotopskoho-mistsevoho-tsentru-z-nadannia-bvpd
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На фото: під час робочого візиту до Недригайлівського та Роменського бюро правової 
допомоги директора  Конотопського МЦ Олександра МУХИ, начальника відділу правової 
допомоги та консультацій Дмитра СОЛЯНИКА та інтегратора Оксани Козіної   з метою 
перевірки окремих напрямків діяльності бюро та надання методично-консультативної 
допомоги з питань організації прийому громадян, взаємодії з суб'єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги та надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в межах компетенції, 16.11.2017, смт Недригайлів 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852774404881253/852774101547950/?
type=3&theater  

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852774404881253/852774101547950/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.852774404881253/852774101547950/?type=3&theater
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У сфері управління людськими ресурсами у Конотопському МЦ 
проведено аналіз та узагальнення анкетування персоналу центрів щодо 
визначення потреб у правових знаннях, результати прийнято до уваги та 
найактуальніші питання розглянуто на внутрішніх навчаннях, яких протягом 
звітного періоду проведено 6. 

 

 
 

 
 

На фото: під час робочої наради та семінару-навчання з працівниками  Конотопського 
МЦ та начальниками бюро правової допомоги,13.10.2017, м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899410280217665/899409843551042/?type=3
&theater 
 

http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899410280217665/899409843551042/?type=3&theater
http://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.899410280217665/899409843551042/?type=3&theater
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Працівники Конотопського МЦ успішно завершили курс дистанційного 
навчання «Правова допомога потерпілим від насильства в сім’ї», який 
розроблений для адвокатів, працівників центрів та бюро правової допомоги, а 
також для інших зацікавлених сторін, які працюють з людьми, котрі зазнають 
насильства в сім’ї. Цей курс створений громадською організацією «Центр 
«Жіночі перспективи» 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 Міністерством міжнародних справ Канади. Курс містить 
теоретичну інформацію, практичні кейси, тести для перевірки знань, а також 
перелік додаткових матеріалів. 
 

 
 
На фото: працівниками  Конотопського МЦ з сертифікатами про проходження курсу 
«Правова допомога потерпілим від насильства в сім’ї»,  м. Конотоп 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930821070409919/930820507076642/?
type=3&theater 
 

Протягом 4 кварталу 2017 року працівники Конотопського МЦ взяли 
участь у 2 заходах, що проводилися Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. 

 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930821070409919/930820507076642/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.930821070409919/930820507076642/?type=3&theater
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[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розбудова КІАС  
та впровадження інформаційних технологій 

80 

 

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

 
Протягом 4 кварталу 2017 року велася робота по узагальненню 

інформації по розподілу справ між адвокатами, визначення кількості клієнтів 
на одиницю населення, кількості точок доступу до БППД та кількості 
прийнятих актів, стану видачі довіреностей працівникам місцевого центру та 
сплати коштів за розрахунками по ЦАС. 

Проводяться регулярні робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з 
метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань 
співпраці з метою забезпечення належної якості послуг, що надаються 
клієнтам системи БПД. 

 

 
 
На фото: У Конотопському МЦ відбулася зустріч із адвокатами центру з нагоди Дня 
адвокатури України. Директор Олександр МУХА привітав присутніх зі святом, 
19.12.2017, м. Конотоп 
Детальнішеза посиланням: 
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.934252036733489/934251816733511/?
type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.934252036733489/934251816733511/?type=3&theater
https://www.facebook.com/konotop.BVPD/photos/pcb.934252036733489/934251816733511/?type=3&theater
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності місцевого центру 
 

За період  4 кварталу 2017 року Конотопським МЦ з надання БВПД та бюро 
правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було  

 

Зареєстровано 1418 звернень клієнтів 

по яким   
 1207 особі   надано правову консультацію 

 0 спрямовано до інших установ та організацій 
Прийнято 211 письмові звернення про надання БВПД 

Надано 4 відмову  у наданні БВПД 

у результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 
 4 належність не підтверджено 

 200 прийнято рішення про надання БВПД 
у результаті чого видано 

 115 доручень адвокатам 

 85 наказів працівникам відділу 
представництва/бюро 

Таблиця 1.    Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів 
Конотопського МЦ у 4 кварталі 2017 року 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
місцевого центру 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
пере-

направлень    
до інших 

провайдерів 
БПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

407 277 130 0 

2 
Відділ «Буринське                      
бюро правової допомоги» 

233 221 12 0 

3 
Відділ «Липоводолинське                
бюро правової допомоги» 

248 237 11 0 

4 
Відділ «Недригайлівське                          
бюро правової допомоги» 

233 229 4 0 

5 
Відділ «Роменське                          
бюро правової допомоги» 

297 243 54 0 

 Разом за МЦ 1418 1207 211 0 
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У 4 кварталі 2017 року  клієнти  Конотопського МЦ зверталися з наступних 
питань  

 

соціального забезпечення 241 17 % 

спадкового 225 16 % 

сімейного 158 11 % 

медичного 69 5 % 

трудового 55   4 % 

адміністративного 39  3 % 

земельного 148 10 % 

договірного 117 8 % 

житлового 96 7 % 

іншого цивільного права 207 15 % 

з питань виконання судових рішень 32 2 % 

з неправових питань 3  0 % 

з інших питань 28 2 % 

 

  Діаграма 1       Розподіл питань за категоріями, з якими зверталися клієнти до 
Конотопського МЦ упродовж у 4 кварталі 2017 року 

 

  

241; 17% 

225; 16% 

158; 11% 

69; 5% 55; 4% 39; 3% 
148; 10% 

117; 8% 

96; 7% 

207; 15% 32; 2% 3; 0% 28; 2% 
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  Діаграма 2              Розподіл клієнтів Конотопського МЦ за статтю    

 

 

 

 

  Діаграма 3              Розподіл клієнтів Конотопського МЦ за віком  

 

 

 

 
 
 

Чоловіки; 416; 40% Жінки; 631; 60% 

до 18 років; 2; 0% 

від 18 до 35 років; 
206; 20% 

від 35 до 60 років; 
585; 56% 

понад 60 років; 253; 
24% 

Загалом 1046 осіб 

Загалом 1046 осіб 
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У 4 кварталі 2017 року найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
було зареєстровано по: 

малозабезпеченим особам  124  

інвалідам 16  

внутрішньо переміщеним особам 4  

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

дітям-сиротам   

дітям, позбавленим батьківського піклування     

дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах   

дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів   
особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту» 

  

ветеранам війни 5  

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною   

особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань   

Особи, які звернулися для отримання статусу ветерана війни   
особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи 

2  

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

49  

реабілітованим особам   

Особам, які мають статус свідків / потерпілих у кримінальних провадженнях   

 

  Діаграма 4              Розподіл клієнтів Конотопського МЦ, яким було надано 
БВПД, за категорією осіб 

 

 

малозабезпеченим 
особам ; 124; 62% 

інвалідам; 16; 8% 

внутрішньо 
переміщеним 
особам; 4; 2% 

ветеранам 
війни; 5; 2% 

обмеження 
цивільної 

дієздатності; 2; 1% 

примусова 
психіатрична 

допомога; 49; 25% 
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Крім цього, Конотопським місцевим центром, включно з бюро правової 

допомоги, протягом  4 кварталу 2017року  було: 
 

здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 32 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

32 

                                  із них створено:                    у 4 кварталі 2017 року 5 

                                                                                    у 3 кварталі 2017 року 8 

                                                                                    у 2 кварталі 2017 року 6 

                                                                                    у 1 кварталі 2017 року 4 

                                                                                    у 2015 -2016 роках 9 

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

551 

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

                                                     - до мобільних консультаційних пунктів 284 

                                         - до дистанційних пунктів доступу до БПД 167 

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

5 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 345 

розміщено у ЗМІ   інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 43 

проведено   правопросвітницьких заходів 270 

надано  клієнтам  доступ до електронних сервісів Мін’юсту  107 
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Таблиця 2. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 
(4 квартал 2017 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 «Буринське                      
бюро правової 
допомоги» 

9/27 5/33 1 25 6 

2 

Відділ 
«Липоводолинське                
бюро правової 
допомоги» 

9/35 8/12 1 44 6 

3 

Відділ 
«Недригайлівське                          
бюро правової 
допомоги» 

2/12 4/51 1 25 19 

4 
Відділ «Роменське                          
бюро правової 
допомоги» 

30/100 5/43 1 75 29 

5 
Конотопський 
місцевий центр 

14/110 10/128 1 101 47 

 Разом за МЦ 64/284 32/267 5 270 107 
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ВИСНОВОК: 
 
 

Конотопський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 4 кварталі 2017 року 
показав спроможність ефективно виконувати поставлені 
державою завдання 

 
Конотопський МЦ демонструє динамічні зміни у кількісних та якісних 

показниках діяльності.  

Так, у 4 кварталі 2017 року, кількість клієнтів у порівнянні з 4 кварталом 
2016 року збільшилася у 1,13 рази (1046 проти 923) та у 1,16 рази  зросла 
кількість зареєстрованих звернень клієнтів (1418 проти 1217). 

Якщо у 4 кварталі 2016 року прийнято 132 письмових звернення  про 
надання БВПД, то у відповідному періоді 2017 року  211. 

Також, у 1,9 рази зросла кількість осіб, які отримали безоплатну вторинну 
правову допомогу (200 проти 103). 

Нові формати діяльності Конотопського 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.  

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

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:   вул. Братів Лузанів, 43, м. Конотоп,  

Сумська обл.    

41615 

тел.  (05447) 6-23-47 

konotop.sumy@legalaid.sm.ua 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 

mailto:konotop.sumy@legalaid.sm.ua

