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ВСТУП 3 
 

Вступ 
Охтирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Охтирський МЦ)  налічує в своєму штаті 16 працівників, із яких 10  
- працює безпосередньо в місцевому центрі та 5 осіб - у трьох бюро правової 
допомоги (Лебединське - 2,  Великописарівське -2, Тростянецьке -1). 

 
Охтирський МЦ охоплює 4 райони обслуговування: 

 

м.Охтирка та Охтирський р-н 75,0 тис.осіб 

Великописарівський р-н 18,9 тис.осіб 

м.Лебедин та Лебединський р-н 45,7 тис.осіб 

Тростянецький р-н 34,8 тис.осіб 

ВСЬОГО по МЦ 174,4 тис.осіб 

(від загальної кількості по Сумській області ) 15,7 % 

Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

Відношення кількості населення по Охтирському МЦ  

у відсотках по Сумській області  
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ДІАГРАМИ 

динаміки зміни кількості звернень громадян за правовою допомогою 
до Охтирського МЦ у IV кварталі 2017 році у порівнянні з 2016 роком 
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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 

 

 

Підбиваючи підсумки 2017 року, можна стверджувати, що обрані 
пріоритетні напрямки розвитку системи БВПД, спрямовані на посилення правової 
спроможності громад є вірними та в подальшому неодмінно призведуть до 
збільшення рівня можливостей як самих ОТГ так і кожного члена громади окремо. 

 
Не останню роль у цьому відіграють виїзні прийоми громадян у віддалених 

населених пунктах та територіальних громадах. Так, за період 4 кварталу 2017 
року працівниками Охтирського МЦ проведено 27 виїзних прийомів громадян, під 
час яких до правників звернулося 147 осіб. 
 

 
 
На фото: виїзний прийом мешканців Грунської об`єднаної територіальної громади проводить 
юрист Охтирського МЦ Іван ОСТРИХ, 13.11.2017  
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1148932325237289 

 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1148932325237289
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Належним чином організовано проведення виїзних прийомів у 
Лебединському бюро правової допомоги. Активну участь у виїзних прийомах 
громадян бере головний спеціаліст вищезазначеного бюро Євгенія ЛОГВІНЕНКО. 
 

 
На фото: виїзний прийом мешканців с.Михайлівка Лебединського району проводить головний 
спеціаліст Лебединського бюро правової допомоги Євгенія ЛОГВІНЕНКО (справа), 03.10.2017  
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1126915887438933 

 

Найчастіше, саме під час таких виїзних прийомів проводиться і «вуличне 
інформування» громадян про порядок та умови отримання безоплатної правової 
допомоги. Всього у 4 кварталі 2017 року працівниками Охтирського МЦ проведено 

8 «вуличних інформувань». 

 Станом на звітну дату на території, що обслуговується Охтирським МЦ, 
зареєстровано 5 об’єднаних територіальних громад: 

- Грунська територіальна громада (Охтирський район) 

- Кириківська територіальна громада (Великописарівський район) 

- Боромлянська територіальна громада (Тростянецький район) 

- Тростянецька територіальна громада (м.Тростянець та район) 

- Чернеччанська територіальна громада (Охтирський район) 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1126915887438933
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Виїзні прийоми керівника Великописарівського бюро правової допомоги 
Євгена МОРОЗА часто потребують надання «адресної допомоги» громадянам з 
обмеженими можливостями та людям похилого віку. 
 

 
 

 
 
На фото: «адресну допомогу» мешканцям с.Тарасівка  та с.Рябина надає керівник 
Великописарівського бюро правової допомоги Євген МОРОЗ,02.11.2017 та 13.12.2017 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1142939962503192 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166481706815684 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1142939962503192
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166481706815684
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 Усього у 4 кварталі зареєстровано  10 фактів надання «адресної допомоги» 

людям похилого віку. 
 Взагалі, людям літнього віку та інвалідам в Охтирському МЦ приділяють 
значну увагу, прикладаючи максимум зусиль для полегшення їх можливостей при 
реалізації права на отримання правового захисту. 
 

 Так проходили консультації у Лебединському УТОГ. 

  
 

 
 
На фото: правопросвітницький семінар для громадян, що перебувають на обліку в 
Лебединському УТОГ проводить  головний спеціаліст Лебединського бюро правової допомоги 
Євгенія ЛОГВІНЕНКО, 10.11.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1148904078573447 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1148904078573447
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 Інформаційно-роз’яснювальну годину у відділенні денного перебування 

Тростянецького районного територіального центру соціального 

обслуговування з особами із обмеженими можливостями провів заступник 

начальника відділу правової інформації та консультацій Охтирського МЦ 

Іван ОСТРИХ.         

 
 
На фото: консультації у Тростянецькому терцентрі надає юрист Охтирського МЦ Іван 
ОСТРИХ, 04.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1161070450690143 

 

 Правопросвітницький виступ на тему: Конвенції ООН «Про права осіб з 

інвалідністю» у Великописарівському районному центрі зайнятості провів 

керівник Великописарівського бюро правової допомоги Євген МОРОЗ. 

 
 
На фото: консультації у Великописарівському ЦЗ надає керівник Великописарівського бюро     
(в центрі) Євген МОРОЗ, 01.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1161070450690143 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1161070450690143
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1161070450690143
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Успішно реалізуються заходи за проектом «Я маю право!». 
 

 
 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Сумській області, згідно з графіком виїздів, спільно із представниками Головного 
територіального управління юстиції у Сумській області та юристами Охтирського 

МЦ у 4 кварталі 2017 року здійснено 7 виїзних прийомів до об’єднаних 

територіальних громад та сільських рад, у ході яких надано юридичні консультації 

71 громадянину. 
 

 
 
На фото: працівники Охтирського МЦ спільно з представниками ГТУЮ в Сумській області під 
час виїзного прийому в с.Семереньки Тростянецького району (в центрі – директор 
Охтирського МЦТамара КОЗИР та представник Регіонального центру - Олексій РИБАЛКА), 
14.11.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1149551761842012 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1149551761842012
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Не стоїть на заваді реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» і осіння негода. Так 
проходив виїзний прийом на Лебединщині.  
 

 
 
На фото: працівники Лебединського бюро правової допомоги спільно з представниками ГТУЮ 
в Сумській області під час виїзного прийому в с.Голубівка Лебединського району, 01.11.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1142510275879494 

 

Ефективність виїзних прийомів значно підвищується, якщо цього ж дня 
проводити відкриття «дистанційних пунктів» доступу до БВПД у тих населених 
пунктах, які ще не охоплені дистанційним наданням правової допомоги. 
 

 «ДИСТАНЦІЙНІ ПУНКТИ» 

Усього по Охтирському МЦ функціонує 22 «дистанційних пункти» доступу 

до безоплатної правової допомоги, 10 із яких відкрито в 2017 році та 3 в 4 кварталі 

поточного року.  
 У звітному кварталі через мережу «дистанційних пунктів» до Охтирського 

МЦ звернулося за правовою допомогою – 87 осіб. 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1142510275879494
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Під час відкриття кожного «дистанційного пункту» надається консультація 
безпосередньо на місці кожній особі, яка звертається за правовою допомогою. 

 

 
 

На фото: відкриття дистанційного пункту» доступу до БВПД під час виїзного прийому в 
с.Семереньки Тростянецького району. Консультацію надає (на фото справа) заступник 
директора Охтирського МЦ Микола КРАВЧЕНКО, 14.11.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1149551761842012 

 

 Але реалізація проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проходить не тільки через виїзні 
прийоми, але й під час спілкування з громадянами, наприклад, в територіальних 
центрах зайнятості, з якими укладено Меморандум про співпрацю. 
 

 
 

На фото: консультацію в Охтирському МРЦЗ проводить юрист Охтирського МЦ  
Іван ОСТРИХ (на фото зліва), 27.10.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1139684879495367 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1149551761842012
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1139684879495367
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На фото: консультацію в Тростянецькому РЦЗ проводить юрист Тростянецького бюро 
Валерій ЛИЛАК, 01.11.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.74364975243221
7/1142480169215838/?type=3&theater 

 

 
 
На фото: консультації надає начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій 
ІВАНОВ, 13.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166455473484974 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1142480169215838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1142480169215838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166455473484974
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 Усього в 4 кварталі 2017 року, працівниками Охтирського МЦ для осіб, що 
відвідали територіальні Центри зайнятості, проведено 30 семінарів з різної 
тематики. 
 

 Основні теми питань, що турбують громадян на семінарах в ЦЗ: 

 

Укладення договору оренди  

Отримання земельних ділянок учасниками АТО 

Трудові взаємовідносини між працівником та роботодавцем 

Отримання субсидій 

Право власності 

Отримання аліментів 

 

Залишається вкрай актуальним питання взаємодії з органами місцевого 
самоврядування різних гілок влади на місцях, при наданні правової допомоги 
громадянам з питань, що пов’язані між собою та являються найболючішими для 
наших громадян. 

З метою подолання перешкод при взаємодії та підвищення ефективності в 
роботі, керівництвом Охтирського МЦ запроваджено проведення спільних 
правопросвітницьких заходів з організації питань взаємодії з органами місцевого 
самоврядування та їх різних служб. 
  
 Так, наприклад, 03.11.2017 з метою підвищення кваліфікації працівників 
Охтирського МЦ, проведено семінар з питань надання правового захисту 
вразливим верствам населення.  
 На захід запрошено представника Управління соціального захисту Охтирської 
міської ради Ірину ДЯЧЕНКО та заступника начальника управління Охтирського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області Галину 
КРІВЕНЦОВУ. 
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На фото: учасники семінару: директор та заступник директора Охтирського МЦ Тамара 
КОЗИР та Микола КРАВЧЕНКО (в центрі), 03.11.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1143591349104720 

 
У ході семінару обговорено питання щодо порядку призначення субсидій, 

виплат матерям-одиначкам та застосування норм, пов’язаних з пенсійною 
реформою. Також було обговорення питання: соціальна допомога за відсутності 
стажу (із 63 років), виплати заборгованостей внутрішньо перемішеним особам 
(ВПО), оформлення субсидії при укладенні договору оренди.  
 

«Взаємодія та співпраця з адвокатами щодо забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги» - такою була тема «круглого столу» за участі 

адвокатів, що проводився в Охтирському МЦ 18.12.2017.  
 

Захід розпочався зі вступного слова директора Охтирського МЦ Тамари 
КОЗИР, яка привітала всіх присутніх та наголосила на меті круглого столу - 
взаємодія адвокатів з центром правової допомоги. Вона розповіла про 
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, що триває з 18 листопада 2017 року по 
23 січня 2018 року.  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1143591349104720
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Також більш детально акцентовано увагу на порядку та умовах проведення 
відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, (затверджений постановою КМУ від 28 грудня 2011 р. № 1362  
(у редакції постанови КМУ від 9 серпня 2017 р. № 575).  
 

 
 

 
 
На фото: учасники «круглого столу», адвокати та керівництво Охтирського МЦ, 18.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169701706493684 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169701706493684
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Завершено «круглий стіл» проведенням товариського футбольного матчу між 
командами Охтирського МЦ та адвокатами Сумської області.   
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На фото: (зверху) шикування учасників змагань перед початком матчу, (внизу) команда 
Охтирського МЦ та її капітан Василь БОЙКО,18.11.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169701706493684 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169701706493684
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої 
спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

 ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ - «РОЗУМІЄМО ПРАВА ДІТЕЙ» 

 Проект було розпочато ще у вересні 2017 року проведенням презентації 
та тренінгів для учнів 9-х класів «Розуміємо права дітей». 
 Продовженням його реалізації стало проведення у жовтні 2017 р. 
підсумкового командного історико-правового КВЕСТУ в м.Охтирка: «Вчора, 
сьогодні, завтра – розуміємо права дітей!». 
 
 У ході КВЕСТУ, який проводився у формі змагання, учні повинні згідно з 
«маршрутними листами» пройти 6 «станцій»: «поліція», «суд», «міська рада», 
«музей» та центр культури та дозвілля «Кнежа», на кожній з яких проводився 
історико-правовий конкурс. За результатом оцінювання визначалися у 
підсумку бали та місце команд. 
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На фото:  Марина ЛАПОНОГ – інтегратор Охтирського МЦ з учнями на першій 
«станції» КВЕСТУ та Тетяна ГОНЧАРОВА з учнями на останній «станції», 04.10.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384 
 

 Гостями заходу цього дня стали представники «Харківської 
міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи»: Анна НЕКРУТ та Ірина 
ШАБЕЛЬНИК; представник Регіонального центру з надання БВПД у Сумській 
області - Наталія ПОСТАВСЬКА, директор Первомайського МЦ з надання 
БВПД (Харківська область) - Ірина ШЕВЧЕНКО; виконуючий обов’язки 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384
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директора Богодухівського МЦ з надання БВПД - Дмитро ПЕРЕПИЛИЦЯ та 
інтегратор Михайло КОНОЗ; начальник відділу освіти Охтирської міської ради- 
Анатолій ТРОНЬ та інші. 
 Після проходження останньої «станції» оголошено загальний збір усіх 
учасників КВЕСТУ та проведено нагородження переможців у номінаціях: «За 
ерудованість», «За дисциплінованість», «За злагодженість», «За креативність», 
«За командний дух», «За кмітливість», «За волю до перемоги».       

  

 
 
На фото: учасники КВЕСТУ – учні Охтирських ЗОШ після закінчення змагагань в очікуванні 
оголошення результатів КВЕСТУ, 04.10.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384 
 

 Вручення нагород проводили: начальник відділу освіти Охтирської 
міської ради Анатолій ТРОНЬ, директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР, 
представник Харківської міжрегіональної ресурсно-комунікаційної 
платформи» Анна НЕКРУТ та Ірина ШАБЕЛЬНИК, представник Регіонального 
центру з надання БВПД у Сумській області Наталія ПОСТАВСЬКА. 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384
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На фото: нагородження учасників КВЕСТУ проводить начальник відділу освіти 
Охтирської міської ради Анатолій ТРОНЬ,11.09.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384 
 

ФОТО НАГОРОД ЗА ПРИЗОВІ МІСЦЯ 

 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384
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На фото: нагородження учасників КВЕСТУ проводить представник Харківської 
міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи Ірина ШАБЕЛЬНИК, 04.10.2017  
 

 
 

На фото: директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР нагороджує команду, 04.10.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1127494710714384
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     ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ –  

«ТИЖДЕНЬ ПРАВА» 

 Щороку у грудні Охтирський МЦ проводить «ТИЖДЕНЬ ПРАВА» до якого 
залучаються навчальні заклади Охтирського, Великописарівського 
Лебединського та Тростянецького районів, учні Охтирського відділу МАН та 
інші громадські організації та установи. 
 
 Цього року «ТИЖДЕНЬ ПРАВА» проходив з 04 по 08 грудня. У ньому 
брали участь близько  400 осіб. Проведено 25 правопросвітницьких заходів на 
різну тематику: 
 

Конвенція про права дитини 

Право на інформацію 

Права, обов’язки та відповідальність неповнолітніх 

Правопросвітницький турнір в смт Велика Писарівка 

Правопросвітницька екскурсія до Охтирського МЦ 

Правовий КВЕСТ в смт Велика Писарівка 

Правова допомога для суб’єктів пробації 

Протидія булінгу в дитячому середовищі 

Європейський механізм захисту прав людини 

Права людей, що відносяться до вразливих верств населення 

  

 Так проходила «правопросвітницька година» для учнів 9-х класів 
загальноосвітньої школи №-5 в м.Тростянець, яку провели директор 
Охтирського МЦ Тамара КОЗИР та заступник директора Микола КРАВЧЕНКО. 
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На фото: правопросвітницький виступ заступника директора Охтирського МЦ Миколи 
КРАВЧЕНКО для учнів Тростянецької ЗОШ № 5, 07.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163551197108735 

 

 Активну участь в реалізації проекту «ТИЖДЕНЬ ПРАВА» взяли 
працівники Лебединського бюро правової допомоги. 
 

 Як один із актуальних прикладів сьогодення – болюча тема булінгу у 
дитячому середовищі. Цю тему обговорювали у місті Лебедині.  
 
 Булінг – соціально-педагогічна, психологічна проблема сучасності. Це 
соціальне явище, властиве переважно організованим колективам, а тому з 
огляду на зазначене, для учнів 7-9 класів Рябушківського НВК проведено 
бінарний захід начальником Лебединського бюро правової допомоги Сергієм 
ІВАНОВИМ спільно зі спеціалістом служби у справах дітей Лебединської РДА 
Інною СІКИРНИЦЬКОЮ. 
 
 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163551197108735
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На фото: правопросвітницький виступ на тему протидії булінгу проводить начальник 
Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ, 05.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1161692680627920 

 

 Значну увагу приділено висвітленню проведених заходів на «ТИЖНІ  
ПРАВА» у засобах масової інформації. Лише на сторінці ФЕЙСБУК Охтирського 

МЦ розміщено 20 публікацій, на сайті Регіонального центру – 18, в 

друкованих ЗМІ – 2, на сайтах інших установ – 3. 

 
Керівництвом Охтирського МЦ прикладено значних зусиль для 

налагодження співпраці та залучення до взаємодії представників державних 
інституцій для правового розвитку молоді.  

Так, з метою правопросвітницької профілактики, Охтирським МЦ 
задіяно Охтирський міськрайонний відділ з питань пробації. 
 
 

 

 Юристи Охтирського МЦ відвідали Охтирський міськрайонний відділ 
пробації та Великописарівський сектор з питань пробації, де провели 
правопросвітницький виступ у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1161692680627920
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На фото: консультацію для суб`єктів пробації проводить юрист Охтирського МЦ 
Марина ЛАПОНОГ,  06.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1162226367241218 
 

 
 
На фото: виступ проводить керівник Великописарівського бюро правової допомоги Євген 
МОРОЗ, 04.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1160960514034470 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1162226367241218
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1160960514034470
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Для учнів Будильського навчально-виховного комплексу начальник 
Лебединського бюро Сергій ІВАНОВ провів правопросвітницький виступ 
разом із головою Лебединського суду Олександром ЧХАЙЛОМ. 
 

 
 
На фото: правопросвітницький виступ проводить начальник Лебединського бюро 
правової допомоги Сергій ІВАНОВ, 08.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163529320444256 
 

 Керівник Великописарівського бюро правової допомоги Євген МОРОЗ 
відзначився проведенням турніру «правознавців» та правовим КВЕСТОМ з 
учнями філії державного навчального закладу «Охтирський центр професійно-
технічної освіти» у смт Велика Писарівка. 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163529320444256
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На фото: учасники правопросвітницького КВЕСТУ в смт Велика Писарівка,  06.12.2017  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1162335097230345 
 

        А так проходило нагородження переможців турніру «юних правознавців» 
в рамках проведення Всеукраїнського  тижня права. 
 

 
 
На фото: нагородження переможців проводить керівник Великописарівського бюро 
правової допомоги Євген МОРОЗ (в центрі), 08.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163361980460990 

  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1162335097230345
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163361980460990
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На сайті Охтирської РДА розміщено інформацію про проведення з нагоди 
Всеукраїнського тижня права засідання у форматі «круглого столу» на тему: 
«Взаємодія гілок влади, державних та громадських інституцій заради 
дотримання прав людини» на чолі з керівником апарату Сумської 
облдержадміністрації Дмитром ЖИВИЦЬКИМ. 

 
 

На фото: керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Дмитро 
ЖИВИЦЬКИЙ та директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області Олена ДЕМЧЕНКО під час засідання «круглого 
столу», 07.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
http://oht.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/6837-poperedzhenij-znachit-zakhishchenij 

 

 

А на сайті Великописарівської РДА розмістили виступ на Конференції 
Міжнародної асоціації адвокатів, що проходила у Сіднеї Міністра юстиції 
України Павла ПЕТРЕНКА про роботу системи БВПД: 
 

          «В УКРАЇНІ ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮЄ СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ КОЖНОГО 
ГРОМАДЯНИНА – ПАВЛО ПЕТРЕНКО». 
 

http://oht.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/6837-poperedzhenij-znachit-zakhishchenij
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           За його словами, нині в системі діє 550 центрів та бюро правової 
допомоги, де працює 2000 юристів та 3000 адвокатів. До центрів та бюро 
вже звернулося понад 700 тисяч українців, з яких майже 100 тисяч 
отримали послуги адвоката, інші – консультації та роз’яснення. Система 
дає змогу всім громадянам захистити свої інтереси. 

 

        «Кожен без винятку громадянин може звернутися до будь-якого 
центру чи бюро правової допомоги та отримати консультацію. Громадян, 
які належать до соціально незахищених верств населення, система також 
забезпечує адвокатами для захисту інтересів у суді. Це десятки тисяч 
людей, які раніше не могли домогтися справедливості, оскільки не мали 
грошей на приватного захисника», – зазначив очільник Мін’юсту. 

Детальніше за посиланням: 
http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4431-v-ukrajini-efektivno-pratsyue-sistema-
bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi-yaka-zabezpechue-zakhist-kozhnogo-gromadyanina-pavlo-
petrenko 
 

 

На сайті Лебединської міської ради розміщено матеріали про 
проведення Всеукраїнського «ТИЖНЯ ПРАВА». 
 

 
На фото: начальник Лебединського бюро правової допомоги Сергій ІВАНОВ під час 
проведення правопросвітницького заходу на тему: «Правова відповідальність 
неповнолітніх» в бібліотеці №1 м.Лебедин , 08.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
http://lebedyn.com.ua/tizhden-prava-v-bibliotekax-mista/ 

 

http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4431-v-ukrajini-efektivno-pratsyue-sistema-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi-yaka-zabezpechue-zakhist-kozhnogo-gromadyanina-pavlo-petrenko
http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4431-v-ukrajini-efektivno-pratsyue-sistema-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi-yaka-zabezpechue-zakhist-kozhnogo-gromadyanina-pavlo-petrenko
http://vpr.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/4431-v-ukrajini-efektivno-pratsyue-sistema-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi-yaka-zabezpechue-zakhist-kozhnogo-gromadyanina-pavlo-petrenko
http://lebedyn.com.ua/tizhden-prava-v-bibliotekax-mista/
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Активне використання друкованих видань також дозволяє розширити 
коло громадян, яким можна донести інформацію про роботу системи БВПД. 
 

Так, наприклад, друковане видання «ЖИТТЯ ЛЕБЕДИНЩИНИ»  
розмістило статтю про питання щодо заборони куріння в громадських місцях, 
з яким звернулися до Лебединського бюро правової допомоги. 
 

 
 
Детальніше за посиланням: 
http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/2502-palitichini  

 

  

http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/2502-palitichini


Створення ефективної системи управління 33 

 

 

Охтирська газета «ГОРОД  А» розмістила інформацію про результати 
проведення право просвітницького КВЕСТУ з учнями Охтирських шкіл, що 
проходив на початку жовтня 2017 року.            
 

 
 

  
 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520323248320837&id=23202356381747
5 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520323248320837&id=232023563817475
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=520323248320837&id=232023563817475
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 «Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини» - 
під таким заголовком оприлюднено статтю на веб-сайті Департаменту освіти і 
науки Сумської обласної державної адміністрації. 
 

 
 
Детальніше за посиланням: 
http://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/1020-moji-prava-zakinchuyutsya-tam-de-
pochinayutsya-prava-inshoji-lyudini 

 

 Міськрайонна газета Охтирщини «ПРАПОР   ПЕРЕМОГИ» розмістила дві 
статті під назвою:  «Головний обов’язок». 

 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752
432217/1145056782291510/?type=3&theater 

http://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/1020-moji-prava-zakinchuyutsya-tam-de-pochinayutsya-prava-inshoji-lyudini
http://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/1020-moji-prava-zakinchuyutsya-tam-de-pochinayutsya-prava-inshoji-lyudini
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1145056782291510/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1145056782291510/?type=3&theater
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              Інша стаття має назву – «Запитуйте і одержите відповідь». 
 

 
 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752
432217/1165634106900444/?type=3&theater 

 

 Не забули працівники Охтирського МЦ задіяти в правопросвітництві 

і РАДІО мовлення. Всього на радіо в 4 кварталі 2017 року проведено 3 

виступи.  

 
На фото: один із виступів на проводовому радіо м.Охтирка та району приурочений 
другій річниці  співпраці Охтирського МЦ з Малою Академією наук, в центрі – директор 
МЦ Тамара КОЗИР та керівник гурткової роботи МАН Ольга ЛИТОВЧЕНКО під час 
прямого ефіру на Охтирському радіо, 18.10.2017 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752
432217/1134900546640467/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1165634106900444/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1165634106900444/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1134900546640467/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1134900546640467/?type=3&theater
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 МЕТОДИЧНІ  БУКЛЕТИ, що містять правопросвітницьку інформацію 
правового характеру – досить дієвий спосіб донесення до людей їхніх  
можливостей захисту свої прав. 
 Відповідальним працівником за їх виготовлення та розповсюдження в 
Охтирському МЦ являється начальник відділу правопросвітництва та взаємодії 
з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Марина 
ЛАПОНОГ.  
 

 Так, у жовтні 2017 року  працівниками Охтирського МЦ виготовлено та 

розсповсюджено методичних буклетів в кількості 80 примірників 

наступного змісту: 

 

 
 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1138114029652452 

 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1138114029652452
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 У листопаді 2017 року  виготовлено та розповсюджено 120 

примірників: 

 

 
 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1154698067994048 

 
В останній місяць року розповсюджено 140 примірників методично-

консультативних матеріалів із раніше виготовлених. 
  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1154698067994048
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ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА  

«WikiLegalAid» 

 

 
Правові  консультації, що  надані  для  розміщення в довідково – 

інформаційній  платформі  від охтирського  центру  в 4  кварталі  2017  року   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

КРИМІНАЛЬНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

наслідки неприбуття 
обвинуваченого 

підстави закриття 
провадження у 

справі 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

відшкодування 
шкоди, завданої 

джерелом 
підвищеної 
небезпеки 

підстави виникнення 
права користування 
чужою земельною 

ділянкою для 
забудови 
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[1.3]   Децентралізація системи БПД 
 

 Започаткована в поточному році співпраця системи БВПД з 

судовою гілкою влади – сьогодні продовжує свої традиції у 

Великописарівському районі. 

 

Так, керівником Великописарівського бюро правової допомоги Євгеном 

МОРОЗОМ 08.12.2017 організовано екскурсію до Великописаріського 

районного суду Сумської області для учнів дев’ятих класів опорного 

навчального закладу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.  

 

Євген МОРОЗ спільно з головою Великописарівського районного суду 

Наталією В’ЮННИК висвітлювали тематику щодо цивільної процесуальної 

правоздатності неповнолітніх осіб, реалізації своїх прав та обов’язків у суді. 
 

 

На фото: в центрі – голова Великописарівського районного суду Наталія В’ЮННИК  з 
учнями Великописарівської ЗОШ під час правопросвітницької екскурсії, 08.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163502823780239  
 

  

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163502823780239
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У свою чергу, Євген МОРОЗ роз’яснив порядок доступу неповнолітніх 
осіб до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги в Україні, 
можливості створювати молодіжні, дитячі організації. Присутніх введено в 
історичний екскурс професії «юрист», хто ним може бути, ознайомлено з 
такими посадами як суддя, прокурор, слідчий, юрисконсульт, адвокат, 
нотаріус. Також учнів стисло проінформовано про кримінальну, 
адміністративну та цивільно-правову відповідальність неповнолітніх осіб. 
 

 
 

На фото: виступ проводить заступник начальника Великописарівського бюро правової 
допомоги Євген МОРОЗ, 08.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163502823780239  
 

Основними завданнями були: формування у дітей правових норм 

належної суспільної поведінки, надання інформації щодо реалізації своїх прав, 

виконання обов’язків та настання особистої (або законних представників, 

опікунів) відповідальності за протиправні вчинки. 

Голова Великописарівського районного суду Наталія В’ЮННИК  

розповіла учням про норми ЦПК України щодо особистого здійснення 

неповнолітніми особами, віком від 14 до 18 років, цивільних процесуальних 

прав та виконання своїх обов'язків в суді у справах, що виникають із відносин, 

у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом.  

 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1163502823780239
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[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях 

 
У котрий раз позитивним результатом роботи системи БВПД є робота 

адвоката Лідії ЄФІМЕНКО, ка зовсім недавно розпочала адвокатську 
діяльність, але вже зарекомендувала себе як самий успішний захисник в 
судових процесах з різноманітних питань. 

 

 
 
На фото:  адвокат Лідія ЄФІМЕНКО 
 

 КОРОТКО ПО СПРАВІ: 

Клієнт центру (громадянин «Г»), звернувшись до відділу правової 
інформації та консультацій Охтирського МЦ, розповів про питання, що його 
турбувало, а саме: визнання права власності на земельну ділянку. Він пояснив, 
що у 2009 році померла його мати, яка за життя склала заповіт, залишила все 
своє майно йому. Державним нотаріусом Охтирської районної державної 
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нотаріальної контори йому було відмовлено у видачі свідоцтва про право на 
спадщину за заповітом на земельну ділянку, у зв’язку з тим, що відсутні 
докази її належності заповідачу.  

Громадянин «Г» просив визнати за ним право власності в порядку 
спадкування за заповітом після смерті матері на земельну ділянку.  

Заслухавши пояснення клієнта та вивчивши питання по суті, 
керівництвом Охтирського МЦ прийнято рішення про призначення 
громадянину «Г» для надання правової допомоги адвоката Лідію ЄФІМЕНКО 
(доручення № 000167 від 30.08.2017). 

Досконало вивчивши документи, адвокатом складено позовну заяву в 
якій вона обґрунтовано довела право власності клієнта, в результаті чого 
Охтирським міськрайонним судом прийнято рішення про задоволення вимог 
позивача та підтверджено право власності громадянина «Г». 
 
Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752
432217/1158776404252881/?type=3&theater 

 
Ще одним прикладом успішної співпраці та ефективної роботи 

адвоката є результат роботи Сергія КАЛАНТАЄНКА – адвоката системи БВПД. 
 

 
 
На фото:  адвокат Сергій КАЛАНТАЄНКО 
 

Свою співпрацю з Охтирським МЦ адвокат розпочав з першого дня 
створення Охтирського МЦ і до цього часу вважається одним із найкращих по 
якості та результатам роботи. 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1158776404252881/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1158776404252881/?type=3&theater
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 ПО ДРУГІЙ СПРАВІ: 

 

Клієнта центру (громадянина «Н») турбувало питання щодо скасування 

рішення ПАТ «Сумигаз» щодо правопорушення у виді його відмови у 

встановленні газового лічильника та визначення комісією ПАТ «Сумигаз» 

норм споживання газу по граничним об’ємам. 

Крім того громадянин «Н» вважає, що порушення законодавства про 

захист прав споживачів відбувається також, якщо при наданні послуги, від якої 

споживач не може відмовитися, а одержати може лише в одного виконавця, 

виконавець нав’язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у 

нерівне становище порівняно з іншими споживачами. Внаслідок прийнятого 

рішення ПАТ «Сумигаз» він має сплачувати вартість газу в розмірі 9,8 м. куб. 

замість 4,4 м. куб, тобто вдвічі більше, аніж передбачено нормами 

споживання для пересічного споживача. 

Заслухавши пояснення клієнта та вивчивши питання по суті, клієнту 

роз’яснено, що питання щодо скасування рішення ПАТ «Сумигаз» щодо 

правопорушення у виді відмови у встановленні газового лічильника можливо 

вирішити в судовому порядку, керівництвом Охтирського МЦ було прийнято 

рішення про призначення громадянину «Н» для надання правової допомоги 

адвоката Сергія КАЛАНТАЄНКА. 

Досконало вивчивши надані документи, адвокатом складено позовну 

заяву та представлено інтереси клієнта в Охтирському міськрайонному суді 

Сумської області, у результаті чого судом прийнято рішення: позовні вимоги 

громадянина «Н» задовольнити, скасувати рішення постійно діючої комісії 

ПАТ «Сумигаз» щодо визначення громадянину «Н» фактичного об’єму 

спожитого природного газу за граничними об’ємами споживання природного 

газу населенням, визначеними у Додатку № 10 до Кодексу газорозподільних 

систем. 

 

Детальніше за посиланням:  
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752
432217/1141298052667383/?type=3&theater 

 
 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1141298052667383/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/photos/a.744102139053645.1073741827.743649752432217/1141298052667383/?type=3&theater
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[1.5]   Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання БПД (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 
Обмін досвідом та спілкування на теми розбудови системи БПД – 

паралельні процеси, що ведуть до однієї мети: удосконалення роботи 

та підвищення якості надання безоплатної правової допомоги. 

Колектив Охтирського МЦ завжди радий як поділитися власним досвідом 
так і прийняти від інших позитивні напрацювання, що покращать роботу та 
піднімуть якість надання правової допомоги.  

З цією метою наші працівники відвідують інші Центри БВПД та тісно 
спілкуються із спеціалістами в структурних підрозділах, переймаючи корисні 
напрацювання. 
 

У середині грудня 2017 року працівники Охтирського МЦ відвідали 
Другий Полтавський центр з надання БВПД, де поділилися своїми 
напрацюваннями та плідно поспілкувалися з колегами щодо питань обміну 
досвідом. 
 

 
 
На фото:  учасники спільної наради під час робочої зустрічі в Другому Полтавському МЦ,  
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166481946815660 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166481946815660
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На фото: фото на пам'ять біля Другого Полтавського Центру 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166481946815660 

 

А вже через декілька днів гостей з Полтави, Харківської та Луганської 
областей приймав Охтирський МЦ. 
 

 
 

На фото: колеги з інших місцевих центрів України завітали до Охтирського МЦ, де 

проведено методичний брифінг, 15.12.2017 

Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169154589881729 

 

https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1166481946815660
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169154589881729
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Так 15.12.2017 на базі Охтирського МЦ відбувся методичний брифінг 
«Взаємодія закладів позашкільної освіти та Охтирського місцевого центру з 
надання БВПД».  

Захід проведено з метою підведення підсумків спільної роботи, 
поділитися досвідом організації співпраці закладів позашкільної освіти, 
загальної середньої освіти та місцевого центру з надання БВПД щодо 
організації правової освіти, проведення пошуково-дослідницької роботи 
засобами проектної діяльності. 
             У заході взяли участь: директор Охтирського МЦ Тамара КОЗИР, 
начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із суб’єктами надання 
БППД Марина ЛАПОНОГ, представники місцевих центрів з надання 
безоплатної правової допомоги з Луганської, Харківської, Полтавської 
областей: МИХАЙЛО КАТЕРИННИК, МИХАЙЛО КОНОЗ, Анна 
ХАФІЗОВА, Андрій СВЄШНІКОВ, Світлана ЧЕРНОВА, Людмила БУБИР, Артем 
ТКАЧЕНКО, а також заступник начальника відділу освіти Охтирської міської 
ради Тетяна КОВАЛЕНКО, директор Охтирського міського центру 
позашкільної освіти-Мала Академія наук учнівської молоді ОМЦПО – МАН 
Наталія ГАНЦЕВА, заступник директора ОМЦПО – МАН Ганна ПОПОВА, 
керівники гуртків: Галина АЛЬЖИНСЬКА, Богдан САЄНКО, методист Ольга 
ЛИТОВЧЕНКО, директор Охтирської ЗОШ l-lll ст. №3 Тетяна СИТНІК та 
представники преси. 

Під час брифінгу йшлося про питання організації співпраці закладів освіти 
та Охтирського МЦ. 
 

  
 
На фото: триває методичний брифінг, 15.12.2017 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169154589881729 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004721010523&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013929606868&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001567166426&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010504396211&fref=mentions
https://www.facebook.com/sut.akh?fref=mentions
https://www.facebook.com/sut.akh?fref=mentions
https://www.facebook.com/ohtmcnbvpd/posts/1169154589881729
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Наприкінці брифінгу присутні мали можливість поспілкуватися між собою 
у вільному режимі. 

Цього ж дня фахівці центрів правової допомоги із Харківської, Луганської 
та Полтавської областей переймали досвід своїх колег з Охтирки у практичній 
діяльності з питань надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Проведення якісних правопросвітницьких заходів неможливе без 
залучення засобів масової інформації та висвітлення результатів роботи 

Центру в інтернет – мережі як на своїй сторінці у ФЕЙСБУК так і на сайтах 
інших провайдерів. 

Так, на сайті Охтирської міської ради у жовтні 2017 року було розміщено 
інформацію про проведення правопросвітницького КВЕСТУ з учнями середніх 
шкіл м.Охтирка.    
 

 
 

На фото: представники з інших Центрів БВПД запрошені на КВЕСТ, зліва – направо: 
директор Первомайського МЦ Ірина ШЕВЧЕНКО, керівник Богодухівського МЦ Дмитро 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ, представник Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області 
Наталія ПОСТАВСЬКА, представники Харківської міжрегіональної ресурсно-
комунікаційної платформи» Анна НЕКРУТ та Ірина ШАБЕЛЬНИК, інтегратор 
Богодухівського МЦ Михайло КОНОЗ, інтегратор Охтирського МЦ Марина ЛАПОНОГ, 
04.10.2017   
Детальніше за посиланням: 
http://www.omvk.sm.ua/content/view/14537/1/ 

 
 

http://www.omvk.sm.ua/content/view/14537/1/
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1]   Результативні показники діяльності місцевого центру 
 

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

 

Зареєстровано 1252 звернень клієнтів 

по яким 
 1136 особам було надано правову консультацію 

Прийнято 116 письмових звернень про надання БВПД 
у результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 

 1 належність не підтверджено 

 115 прийнято рішення про надання БВПД 
у результаті чого видано 

 56 доручень адвокатам 
 77 наказів працівникам відділу представництва 

 

Таблиця 1. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів 
Охтирським 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 
перена-

правлень   до 
інших 

провайдерів 
БПД 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

433 367 66 0 

2 
Відділ «Великописарівське 
бюро парвової допомоги» 

242 236 6 0 

3 
Відділ  
«Лебединське бюро правової 
допомоги» 

329 302 27 0 

4 
Відділ  
«Тростянецьке бюро парвової 
допомоги» 

248 231 17 0 

 Разом за МЦ 1252 1136 116 0 
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У 4 кварталі 2017 року клієнти Охтирського МЦ зверталися частіше з 
наступних питань: 
 

соціального забезпечення 288 23% 

спадкового 119 9,5% 

сімейного 146 11,6% 

медичного 21 1,6% 

трудового 60 4,8% 

адміністративного 90 7,2% 

земельного 117 9,3% 

договірного 87 7% 

житлового 43 3,4% 

Інше цивільне 221 17,6% 

виконання судових рішень 11 1% 

не правове питання 0 0% 

інші питання 49 4% 

 

  Діаграма 1       Розподіл питань за категоріями, з якими зверталися клієнти до 
Охтирського МЦ   

 

  

соціальне 
забезпечення; 288; 

23% 

спадкове; 
119; 9% 

сімейне; 145; 12% 

медичне; 21; 2% 
трудового; 60; 5% 

адміністративне; 90; 
7% 

земельне; 117; 9% 

договірне; 87; 7% 

житлове; 43; 
3% 

інше цивільне право; 
221; 18% 

питання виконання 
судових рішень; 11; 

1% 

неправові питання; 
0; 0% 

інші питання; 49; 
4% 
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  Діаграма 2              Розподіл клієнтів Охтирського МЦ  за статтю    

 

 

 

 

 

  Діаграма 3              Розподіл клієнтів Охтирського МЦ  за віком     

 

 

  

Чоловіки; 324; 
37% 

Жінки; 544; 63% 

до 18 років;  
3; 1% 

від 18 до 35 
років;  

164; 19% 

від 35 до 60 
років;  

444; 51% 

понад 60 років; 
258; 30% 

Загалом 868 осіб 

Загалом 868 осіб 
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У 4 кварталі 2017 року найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
було зареєстровано по: 

 

малозабезпеченим особам  73 63,5% 

інвалідам 10 8,7% 

внутрішньо переміщеним особам 6 5,2% 

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

дітям-сиротам   

дітям, позбавленим батьківського піклування   1 0,9% 

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 4,3% 

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 

  

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

20 17,4% 

реабілітованим особам   

Особам, які мають статус свідків / потерпілих у кримінальних провадженнях   

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

 

малозабезпечені;  
73; 60% 

інваліди; 10; 9% 
внутрішньо 

переміщені особи; 6; 
5% 

діти-сироти; 1; 1% 

діти у складних 
життєвих 

обставинах; 5; 4% 

ветерани війни;  
4; 3% 
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Крім цього, Охтирським МЦ, включно з бюро правової допомоги, 
протягом  4 кварталу 2017 року  було: 
 

здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 27 

забезпечено діяльність  дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги 

22 

                                  із них створено:                                              у 2016 році 12 

                                                                                                              у 2017 році 10 

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

234 

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

                                                     - до мобільних консультаційних пунктів 147 

                                         - до дистанційних пунктів доступу до БПД 87 

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

1 

опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами 108 

розміщено у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 
(друковані ЗМІ, радіо, електронні ЗМІ) 

28 

ВСЬОГО проведено правопросвітницьких заходів 108 

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

(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 
«Великописарівське 
бюро правової 
допомоги» 

6/22 3/7 0 22 4 

2 

Відділ  
«Лебединське  
бюро правової 
допомоги» 

8/48 4/14 0 33 9 

3 

Відділ  
«Тростянецьке  
бюро правової 
допомоги» 

3/19 5/11 0 11 1 

 
Разом за МЦ 27/147 22/87 1 108 27 
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ВИСНОВОК: 
 
 
 
 
 

Охтирський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 4 кварталі 2017 року 
показав спроможність ефективно виконувати поставлені 
перед ним завдання 

 
Охтирський МЦ демонструє динамічні зміни не тільки у кількісних, але й  у 

якісних показниках діяльності.  
Так, у 2017 року, кількість клієнтів у порівнянні з 2016 роком збільшилася 

на 1317 осіб (3435 проти 2118) та відповідно майже на 2 тисячі зросла кількість 
зареєстрованих звернень від громадян (4783 проти 2740). 

Якщо у 2016 році прийнято 155 письмових звернень  про надання БВПД, то 
у 2017 році – 270 (на 115 звернень більше). 

Також на 128 осіб, зросла і кількість громадян, які отримали безоплатну 
вторинну правову допомогу (269 проти 141). 

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

Охтирський МЦ забезпечує потреби населення на визначених територіях 
районів Сумської області у наданні всіх видів правової допомоги та  рівний 
доступ до правового захисту усіх категорій громадян.  

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    42700, Україна  

 

Т.   (0546)-4-22-2347 

Ф.   (0546)-4-22-2347 

E: okhtyrka.sumy@legalaid.sm.ua 

 

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 


