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

[1.1] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 
 

1.1.1 Ранній доступ та інклюзивність 
 
Фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Сумській області (далі – Регіональний центр) упродовж звітного 
періоду забезпечили тісну співпрацю з представниками різних силових 
структур, що забезпечувало інклюзивність та ранній доступ громадян до 
правосуддя. У тому числі організовувалися спільні правопросвітницькі заходи, 
що сприяли широкому поінформуванню громадськості з можливістю отримати 
правову допомогу від держави. 

Так, представники Регіонального центру долучалися до реалізації проєкту 
Зарічного районного суду м. Суми “Вас чекають в суді”. Юристи системи 
безоплатної правової допомоги виступали у ролі спікерів, готуючи актуальну 
правову інформацію, надавали індивідуальні консультації громадянам, 
поширювали інформаційні буклети. 

 

 
 
На  фото:  представники Регіонального центру спільно з партнерами після проведення 
заходу в межах проєкту “Вас чекають в суді”,  25.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/sudovyj-zbir-shho-potribno-znaty-gromadyanam/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/sudovyj-zbir-shho-potribno-znaty-gromadyanam/
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На базі Регіонального центру відбулося засідання круглого столу, під час 
якого представники центру спільно з начальником відділення Військової 
служби правопорядку Полтавського зонального відділу Військової служби 
правопорядку підполковником Романом Падалкою обговорили напрямки 
співпраці й організацію заходів, спрямованих на правовий захист 
військовослужбовців. 

 

 
 

На  фото:  представники Регіонального центру під час засідання круглого столу спільно з 
начальником відділення Військової служби правопорядку Полтавського зонального відділу 
Військової служби правопорядку,  22.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prava-i-obov-yazky-vijskovosluzhbovtsiv-obgovoryuvaly-na-
bazi-regionalnogo-tsentru-z-nadannya-bvpd-u-sumskij-oblasti/ 

 
 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prava-i-obov-yazky-vijskovosluzhbovtsiv-obgovoryuvaly-na-bazi-regionalnogo-tsentru-z-nadannya-bvpd-u-sumskij-oblasti/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prava-i-obov-yazky-vijskovosluzhbovtsiv-obgovoryuvaly-na-bazi-regionalnogo-tsentru-z-nadannya-bvpd-u-sumskij-oblasti/
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1.1.2 Спрощення доступу до БВПД 
 
Фахівці системи БПД під час своєї роботи аналізують кількість звернень, 

цільову аудиторію, з якими питаннями звертаються громадяни, а також 
сприяють спрощенню доступу до безоплатної правової допомоги.  

Так, при Сумській облдержадміністрації під час засідання Координаційної 
ради з надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, до складу якої 
входить очільниця Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО, розглядається 
низка важливих тем, серед яких і правовий захист військовослужбовців.  

Серед актуальних питань: виділення земельних ділянок для учасників 
АТО/ООС, їхнє працевлаштування, надання пільг, фінансування Сумського 
обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, підтримка сімей загиблих 
учасників АТО/ООС, забезпечення пільгового перевезення громадським 
транспортом тощо. 

 

 
 
На  фото:  директорка Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО під час засідання 
Координаційної ради з надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей,  20.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/robota-koordynatsijnoyi-rady-z-nadannya-dopomogy-
uchasnykam-ato-ta-chlenam-yih-simej-na-sumshhyni/ 

 
 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/robota-koordynatsijnoyi-rady-z-nadannya-dopomogy-uchasnykam-ato-ta-chlenam-yih-simej-na-sumshhyni/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/robota-koordynatsijnoyi-rady-z-nadannya-dopomogy-uchasnykam-ato-ta-chlenam-yih-simej-na-sumshhyni/
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1.1.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid» 

 
У 1 кварталі 2020 року спеціалісти Регіонального центру продовжили 

роботу над наповненням та редагуванням статей довідково-інформаційної  
платформи  правових  консультацій  «WikiLegalAid». Зокрема, створено нові 
статті: 

1 
Найменування та ознаки належності до Національної поліції та 
відповідальність за їх незаконне використання 

2 Порядок монетизації пільг 

3 Правова охорона географічних зазначень 

Також спеціалістами Регіонального центру було внесено правки до 
наступних статей: 

1 Звільнення керівника підприємства 

2 Зняття з реєстрації за місцем проживання 

3 Позбавлення особи права користування жилим приміщенням 

4 
Порядок оскарження постанови про застосування адміністративно-
господарського штрафу 

5 
Умови зарахування до стажу періодів роботи засуджених осіб під час 
відбування ними покарання 

6 
Нарахування заборгованості за спожитий газ, у разі відсутності 
лічильника газу 

7 Порядок залучення захисника в кримінальному провадженні 

8 
Дії особи, якій стало відомо про вчинення корупційного правопорушення 
або правопорушення, пов'язаного з корупцією 

9 Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду 

10 
Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних 

11 Надання права на шлюб неповнолітній особі 

12 Застосування пільг при сплаті житлових послуг 

13 Мораторій на перевірки суб’єктів господарювання 
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1.1.4 БПД-онлайн 
 
 
У  1  кварталі  2020  року  продовжив  свою  роботу  відділ  забезпечення  

роботи  контактного  центру  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  
вторинної  правової  допомоги.   

 
Основним завданням відділу є надання правової інформації, консультацій 

та роз’яснень з правових питань усім, хто звертається на єдиний телефонний 
номер системи безоплатної правової допомоги, а також в Messenger 
Координаційного центру з надання правової допомоги 

 

 
 
Наразі, роботу контакт-центру забезпечують 8 юристів, які надають 

правові консультації з питань земельного, трудового, сімейного, 
кримінального, цивільного, адміністративного права з використанням різних 
інструментів, у тому числі довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid». 
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У 1 кварталі 2020 року на лінію контактного центру надійшло  
16 666 дзвінків,  з  них: 
 

11 277 з  приводу  консультацій  та  роз’яснень  з  правових  питань 

з  них: цивільні 2 624 звернення 

 адміністративні 2 351 звернень 

 трудові 1 015 звернень 

 кримінальні 908 звернень 

1 
за  роз’ясненнями  порядку  звернення  до  органів  державної  
влади,  місцевого  самоврядування 

4 197 
за  контактними  даними  місцевих  центрів,  бюро  правової  
допомоги 

1 191 дзвінка  було  розірвано  у  зв’язку  з  технічними  проблемами 

 

Розподіл  питань,  з  якими  зверталися  до  контактного  центру  

(за категоріями) 

 
  

пенсійне; 174; 2%

сімейні; 825; 7%

податкові; 76; 1%

трудові; 1015; 9%адміністративні; 2351; 
21%

земельні; 367; 3%

спадкове; 354; 3%

житлові; 266; 2%

цивільні; 2624; 23%

неправові питання; 
82; 1%

інші; 2235; 20%
кримінальні; 908; 8%
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До  контактного  центру  зверталися  клієнти  з  усіх  областей  України.  
Найбільше  з  таких  областей 

 

Київської 18% 

Дніпропетровської 15% 

Харківської   9% 

Донецької 9% 

Запорізької 7% 
 

Найчастіше  до  контактного  центру  зверталися  з  наступними  
питаннями:   

 

обмеження і заборони під час карантину 

прийняття спадщини, у тому числі під час карантину 

порядок повідомлення про вчинення адміністративних 
правопорушень та злочинів 

порядок зняття з реєстрації місця проживання 

порядок реструктуризації заборгованості по кредитним договорам 

порядок оформлення права власності на спадкове майно 

порядок дій у випадку порушення трудових прав, відпустки під час 
карантину 

щодо порядку дій у випадку домашнього насильства 

встановлення факту належності документів 

щодо можливості реструктуризації боргу перед надавачами 
комунальних послуг 

порядок розірвання шлюбу 

 
У процесі надання консультацій головні спеціалісти відділу 

використовують довідково-інформаційну платформу правових консультацій 
Wikilegalaid, інші відкриті джерела.  
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1.1.5 Механізм перенаправлення 
 
Регіональним центром, у разі необхідності, здійснюється 

перенаправлення документів відділом організації надання БВПД 
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1.1.6 Підвищення рівня правової культури населення, обізнаності осіб щодо 
можливості вирішення проблеми у правовий спосіб 
 
Задля ефективного підвищення рівня правової культури населення 

фахівці Регіонального центру залучаються підтримкою партнерів, адже 
консолідація зусиль сприяє ширшій обізнаності осіб щодо можливості 
вирішення проблем у правовий спосіб.  

У І кварталі 2020 року Регіональний центр підписав Меморандум про 
співпрацю з Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної 
державної адміністрації. Серед основних напрямків співпраці, які визначили 
сторони, є: 

 

організація спільних просвітницьких заходів, спрямованих на 
підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо 
захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу 
шляхом проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих 
столів, зустрічей, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських 
слухань тощо 

розроблення спільних проектів, гуманітарних програм та концепцій 
щодо захисту прав людини 

поширення інформації про право, визначених законодавством 
категорій осіб, на безоплатну вторинну правову допомогу усіма 
доступними сторонам засобами 

сприяння підвищенню рівня правової інформованості громадян і 
трудових колективів з питань реалізації та захисту їхніх прав та 
свобод 

поширення усіма доступними засобами інформації про право особи 
на захист, зокрема, шляхом виготовлення та поширення буклетів, 
методичних рекомендацій та правової інформації населенню та ін. 
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На фото: директорка Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО та директор 
Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА Михайло ДУБРОВСЬКИЙ під 
час підписання меморандуму про співпрацю,  30.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/memorandum-pro-spivpratsyu-z-departamentom-
sotsialnogo-zahystu-naselennya-sumskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administratsiyi/ 
 

Окрім цього, продовжено співпрацю між Регіональним центром та 
громадською організацією «Північна правозахисна група». «Північна 
правозахисна група» – організація, на базі якої впроваджує діяльність 
Громадська приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини та 
Сумський Офіс Мережі правового розвитку. Регіональний центр та громадська 
організація вже мали підписану угоду про взаємодію, строки якої закінчилися, 
тому сторони продовжили терміни співпраці, підписавши новий і розширений 
меморандум. 

 
Серед основних напрямків співпраці сторони визначили наступні: 

– організація спільних просвітницьких заходів, спрямованих на 
підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо 
захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу 
шляхом проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих 
столів, зустрічей, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських 
слухань тощо 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/memorandum-pro-spivpratsyu-z-departamentom-sotsialnogo-zahystu-naselennya-sumskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administratsiyi/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/memorandum-pro-spivpratsyu-z-departamentom-sotsialnogo-zahystu-naselennya-sumskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administratsiyi/
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– оперативне розміщення інформації, зміст якої може становити 
спільний інтерес, на веб-ресурсах, соціальних мережах, у друкованих 
та електронних засобах масової інформації 

– розроблення спільних проєктів, гуманітарних програм та концепцій 
щодо захисту прав людини 

– поширення інформації про право, визначених законодавством 
категорій осіб, на безоплатну вторинну правову допомогу усіма 
доступними Сторонам засобами 

– сприяння підвищенню рівня правової інформованості громадян і 
трудових колективів з питань реалізації та захисту їхніх прав та 
свобод 

– поширення усіма доступними засобами інформації про право 
особи на захист, зокрема, шляхом виготовлення та поширення 
буклетів, методичних рекомендацій та правової інформації 
населенню 

– проводити роз’яснювальну роботу з метою залучення у 
встановленому порядку адвокатів, юристів, об’єднань до надання 
безоплатної первинної правової допомоги 

– надання юридичних роз’яснень (консультацій) з питань діяльності 
органів місцевого самоврядування посадовим особам місцевого 
самоврядування, депутатам місцевих рад, іншим зацікавленим 
особам 

– надання методичної та консультативної допомоги посадовим 
особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, іншим 
зацікавленим особам з юридичних  питань  діяльності органів 
місцевого самоврядування та ін. 
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На фото:  директорка Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО та очільниця ГО «Північна 
правозахисна група» Наталія ЄСІНА під час підписання угоди про співпрацю,  26.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prodovzheno-spivpratsyu-mizh-regionalnym-tsentrom-z-
nadannya-bvpd-u-sumskij-oblasti-ta-gromadskoyu-organizatsiyeyu-pivnichna-pravozahysna-
grupa/ 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prodovzheno-spivpratsyu-mizh-regionalnym-tsentrom-z-nadannya-bvpd-u-sumskij-oblasti-ta-gromadskoyu-organizatsiyeyu-pivnichna-pravozahysna-grupa/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prodovzheno-spivpratsyu-mizh-regionalnym-tsentrom-z-nadannya-bvpd-u-sumskij-oblasti-ta-gromadskoyu-organizatsiyeyu-pivnichna-pravozahysna-grupa/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prodovzheno-spivpratsyu-mizh-regionalnym-tsentrom-z-nadannya-bvpd-u-sumskij-oblasti-ta-gromadskoyu-organizatsiyeyu-pivnichna-pravozahysna-grupa/
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Регіональний центр має успішний досвід співпраці з різними вищими 
навчальними закладами м. Суми. Така взаємодія дає змогу проводити 
правопросвітницькі заходи серед молоді, організовувати конференції, круглі 
столи, тематичні зустрічі, проходити практику студентам-юристам на базі 
Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД тощо. Такі спільні активності 
також здійснювалися разом з представниками Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ, а підписаний 31 березня 
меморандум про співпрацю сприятиме більш широкому розвитку правової 
освіти серед студентства й забезпеченню реалізації важливих напрямків 
діяльності. 

 

 
 
На  фото:  директорка Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО та директор Сумської філії 
Харківського національного університету внутрішніх справ Сергій ЛУКАШ під час 
підписання меморандуму про співпрацю,  31.03.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/memorandum-pro-spivpratsyu-mizh-regionalnym-tsentrom-
ta-sumskoyu-filiyeyu-harkivskogo-natsionalnogo-universytetu-vnutrishnih-sprav/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/memorandum-pro-spivpratsyu-mizh-regionalnym-tsentrom-ta-sumskoyu-filiyeyu-harkivskogo-natsionalnogo-universytetu-vnutrishnih-sprav/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/memorandum-pro-spivpratsyu-mizh-regionalnym-tsentrom-ta-sumskoyu-filiyeyu-harkivskogo-natsionalnogo-universytetu-vnutrishnih-sprav/
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Усього станом на І квартал 2020 року Регіональний центр має 27 
укладених угод, договорів, меморандумів про співпрацю з різними установами 
та організаціями. 

Одним із дієвих способів підвищення рівня правової культури населення є 
активна участь фахівців Регіонального центру в організації виступів, інтерв’ю у 
засобах масової інформації, зокрема, на телебаченні, радіо, публікації у різних 
видах ЗМІ (інтернет-ЗМІ, друковані). Так, за звітний період фахівці 
Регіонального центру взяли участь у 23 виступах на телебаченні (включно з 
трансляцією відеороликів системи БПД), 4 – радіо, 2 – друкована преса, 31 – 
інтернет-ЗМІ. 

 

 
 
На  фото:  юрист Регіонального центру Олексій РИБАЛКА під час запису постійнодіючої 
рубрики “Правовий лікбез” на телеканалі “ATV”,  13.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vykryvachi-koruptsiyi-yihni-prava-ta-zahyst/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vykryvachi-koruptsiyi-yihni-prava-ta-zahyst/
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На фото:  заступниця Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА надає коментар 
знімальній групі телеканалу “СТС”,  17.03.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/operatyvno-informuyemo-zhyteliv-sumshhyny-zi-zminamy-v-
zakonodavstvi-pid-chas-karantynu/ 
 

 
 
На  фото:  юрист Регіонального центру Олексій РИБАЛКА під час виступу на радіо,  
06.03.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-zahyst-prav-spozhyvachiv-govoryly-na-ukrayinskomu-
radio-sumy/ 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/operatyvno-informuyemo-zhyteliv-sumshhyny-zi-zminamy-v-zakonodavstvi-pid-chas-karantynu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/operatyvno-informuyemo-zhyteliv-sumshhyny-zi-zminamy-v-zakonodavstvi-pid-chas-karantynu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-zahyst-prav-spozhyvachiv-govoryly-na-ukrayinskomu-radio-sumy/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-zahyst-prav-spozhyvachiv-govoryly-na-ukrayinskomu-radio-sumy/
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На  фото:  інформація на сайті Сумської обласної державної адміністрації про надання 
правових послуг фахівцями системи БПД дистанційно в період карантину,  23.03.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/20911-systema-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomohy-nadaye-pravovi-
posluhy-dystantsiyno.html 

 
 
 
 

  

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/20911-systema-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomohy-nadaye-pravovi-posluhy-dystantsiyno.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/20911-systema-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomohy-nadaye-pravovi-posluhy-dystantsiyno.html
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1.1.7 Розвиток структур системи надання БПД відповідно до потреб громади у 
зв’язку з децентралізацією 
 
Наразі чимало викликів, а також важливих завдань стоїть перед 

об’єднаними територіальними громадами. А їхнє результативне вирішення 
певною мірою залежить від якісної взаємодії влади і громади. Тож у 
партнерстві з ГО «Сумське громадське коло» фахівці системи безоплатної 
правової допомоги провели тренінг «Взаємодія влади і громади» для 
представників місцевого самоврядування м. Шостка, депутатів, громадських 
активістів та радників. Обговорювали виклики децентралізації, форми участі 
громади у прийнятті рішень місцевого значення, а також правову спроможність 
ОТГ. 

 

 
 
На  фото:  тренінг «Взаємодія влади і громади» за участі фахівців системи БПД,  
м. Шостка,  23.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vzayemodiyu-vlady-i-gromady-obgovoryuvaly-pid-chas-
treningu-v-shostkynskij-otg/  

 

 
 
 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vzayemodiyu-vlady-i-gromady-obgovoryuvaly-pid-chas-treningu-v-shostkynskij-otg/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vzayemodiyu-vlady-i-gromady-obgovoryuvaly-pid-chas-treningu-v-shostkynskij-otg/
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[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 
 

 

1.2.4 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 
БПД 

 
 
У Сумах відбувся перший етап XII конкурсу з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 
Перше засідання членів комісії з відбору адвокатів відбулося на базі 

Регіонального центру 12 березня 2020 року. 
 
Голова конкурсної комісії – Олена ДЕМЧЕНКО, директорка Регіонального 

центру. Перший етап конкурсу проходив без персональної участі адвокатів. 
Усього зареєструвались 27 кандидатів. 

 
Комісія розглянула подані адвокатами копії документів, оцінюючи їх за 

критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності 
застосованих до адвоката дисциплінарних стягнень та враховуючи результат 
проходження адвокатом дистанційного курсу «Вступ до системи надання 
безоплатної правової допомоги». 

 
До другого етапу конкурсу були допущені 24 кандидати. 
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1.2.5 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів 
 
Упродовж 1 кварталу 2020 року фахівці Регіонального центру брали 

активну участь у проведенні заходів з метою розвитку компетенцій, навиків та 
підвищення кваліфікації. Так, на базі Регіонального центру відбулося навчання 
для фахівців системи БПД «Електронне декларування - 2020». Провела його 
головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату 
Сумської обласної державної адміністрації Олена КОЛОДЧЕНКО. 

 

 
 

На  фото:  фахівці системи БПД Сумщини під час навчання «Електронне декларування -
2020»,  25.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/fahivtsi-systemy-bpd-sumshhyny-projshly-navchannya-
elektronne-deklaruvannya-2020/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/fahivtsi-systemy-bpd-sumshhyny-projshly-navchannya-elektronne-deklaruvannya-2020/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/fahivtsi-systemy-bpd-sumshhyny-projshly-navchannya-elektronne-deklaruvannya-2020/
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Також фахівці долучалися до заходів, організованих Координаційним 
центром з надання правової допомоги та правовими клубами PRAVOKATOR. 

Зокрема, на базі правового клубу PRAVOKATOR (м. Одеса) відбувся 
тренінг «Ідентифікація медіабельних сімейних та спадкових спорів. 
Кваліфіковане пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації», 
участь у якому взяла директорка Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО. 

 

 
 

На  фото:  учасники тренінгу «Ідентифікація медіабельних сімейних та спадкових спорів. 
Кваліфіковане пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації», м. Одеса,  14-
15.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/mediatsiya-yak-alternatyvnyj-sposib-vyrishennya-sporu/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/mediatsiya-yak-alternatyvnyj-sposib-vyrishennya-sporu/
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Окрім цього, маючи ефективну співпрацю з партнерськими установами, 
фахівці Регіонального центру також долучаються до заходів, спрямованих на 
підвищення кваліфікації, організованих іншими організаціями.  

Так, на базі Освітнього Дому прав людини (м. Чернігів) відбувся семінар 
для представників громадських приймалень Української Гельсінської спілки з 
прав людини та фахівців системи безоплатної правової допомоги «Проведення 
навчальних заходів та інформаційно-просвітницьких кампаній в інтересах 
захисту освітніх прав мешканців окупованих територій».  

Тематика заходу на часі, адже абітурієнти Донбасу та Криму, їхні батьки, 
представники приймальних комісій закладів вищої освіти потребують як 
правового супроводу, так поінформованості щодо освітніх прав мешканців 
окупованих територій. Участь у заході взяла начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Олена ОМЕЛЬЧЕНКО. 

 

 
 

На фото:  учасники тренінгу «Проведення навчальних заходів та інформаційно-
просвітницьких кампаній в інтересах захисту освітніх прав мешканців окупованих 
територій», м. Чернігів,  21-22.02.2020 
Детальніше за посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/zahyst-osvitnih-prav-meshkantsiv-okupovanyh-terytorij/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/zahyst-osvitnih-prav-meshkantsiv-okupovanyh-terytorij/
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[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав 
 
 

1.3.1 Відновне правосуддя / медіація 
 
 
Медіація у праві – це метод вирішення спорів із залученням посередника 

(медіатора), який допомагає проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб 
зацікавлені сторони самостійно змогли обрати варіант рішення, який 
задовольняв би інтереси та потреби всіх учасників конфлікту. На відміну від 
формального судового процесу, під час медіації сторони доходять згоди 
самостійно.  

Впроваджуються такі підходи в області – Сумським місцевим центром, 
досвід якого активно вивчається фахівцями системи Сумщини. 
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1.3.2 Спеціалізовані центри з надання БПД 
 
 

У звітному періоді Сумський МЦ продовжує роботу як спеціалізований 
центр «Комплексна допомога у сімейних та родинних відносинах», що дає 
можливість посиленню спроможності Сумського МЦ до аналітики та 
визначення системних проблем у сфері сімейних та родинних відносин. В 
рамках роботи як спеціалізованого центру проводиться робота з 
територіальними органами та установами, щодо 
направлення/перенаправлення осіб, які потребують комплексної допомоги у 
сфері сімейних та родинних правовідносин.  
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1.3.3 Визначення правових потреб громадян 
 
 
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 Регіональним центром здійснюється постійний 
моніторинг визначення місцевими центрами правових потреб громадян.  
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1.3.4 Мережа волонтерів БПД / Амбасадори БПД 
 
 
Активно ведеться робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з 

органами місцевого самоврядування, проведення моніторингу мережі суб'єктів 
надання безоплатної первинної правової допомоги: громадських організацій, 
параюристів, волонтерів-юристів, органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, спеціалізованих установ, університетів, благодійних фондів. 
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1.3.5 Незалежні провайдери БПД 
 
 
Протягом кварталу велася робота щодо організації робочих зустрічей 

керівництвом місцевих центрів з органами місцевого  самоврядування з метою 
визначення потреб в утворенні незалежного провайдера на рівні 
територіальних громад. 
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1.3.6 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей для вирішення першочергових спільних 
правових потреб у правовий спосіб; змісту основних реформ, що 
проводяться Урядом України 
 
Значний напрямок роботи, який реалізують фахівці Регіонального центру, 

стосується правопросвітницької діяльності. Упродовж І кварталу 2020 року 
працівники провели низку заходів для різноцільової аудиторії.  

Директорка Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО на постійній основі 
проводить правопросвітницькі зустрічі на базі Сумської обласної державної 
адміністрації для представників ОМС, держслужбовців Сумщини. Під час таких 
заходів очільниця центру презентує діяльність центрів та бюро правової 
допомоги, ознайомлює із сервісами системи БПД, а також обговорює з 
посадовцями напрямки співпраці у частині підвищення рівня правової освіти 
населення, перенаправлення клієнтів та забезпечення жителям регіону рівного 
доступу до правосуддя. 

 

 
 
На фото:  директорка Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО під час виступу на 
правопросвітницькій зустрічі з держслужбовцями області,  24.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravova-osvita-derzhsluzhbovtsiv-sumshhyny/ 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravova-osvita-derzhsluzhbovtsiv-sumshhyny/


Люди у територіальних громадах  
мають кращі можливості для реалізації своїх прав 

31 

 

 

Також для держслужбовців проводяться заходи, під час яких 
розповідається про правові аспекти захисту особи у разі корупційних 
правопорушень. 

 

 
 

На  фото:  заступниця директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА під час 
виступу на правопросвітницькій зустрічі з держслужбовцями області,  25.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-pravovi-aspekty-zahystu-osoby-u-razi-koruptsijnyh-
pravoporushen-rozpovidaly-sumskym-derzhsluzhbovtsyam/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-pravovi-aspekty-zahystu-osoby-u-razi-koruptsijnyh-pravoporushen-rozpovidaly-sumskym-derzhsluzhbovtsyam/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-pravovi-aspekty-zahystu-osoby-u-razi-koruptsijnyh-pravoporushen-rozpovidaly-sumskym-derzhsluzhbovtsyam/
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Важливою є обізнаність поліцейських із сервісами системи БПД та 
взаємодія з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Тому заступниця директора Регіонального центру Валентина ВОЛОБУЄВА 
провела презентаційну зустріч для слухачів Центру первинної професійної 
підготовки «Академія поліції» (м. Суми), під час якої розповіла про особливості 
надання безоплатної правової допомоги в Україні. 

 

 
 
На  фото:  слухачів Центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» слухають 
виступ заступниці директора Регіонального центру Валентини ВОЛОБУЄВОЇ,  21.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prezentatsijna-zustrich-zi-sluhachamy-akademiyi-politsiyi-v-
m-sumy/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prezentatsijna-zustrich-zi-sluhachamy-akademiyi-politsiyi-v-m-sumy/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prezentatsijna-zustrich-zi-sluhachamy-akademiyi-politsiyi-v-m-sumy/
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Однією із найчисельніших аудиторій під час проведення 
правопросвітницьких заходів є педагогічна спільнота Сумщини. Фахівчиня 
Регіонального центру Наталія ПОСТАВСЬКА на постійній основі проводить 
правопросвітницькі зустрічі з педагогами на базі Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, обираючи для обговорення актуальні для 
вчителів теми: діяльність системи БПД, відповідальність за вчинення булінгу, 
домашнього насилля тощо. 

 

 
 

На фото:  правопросвітницький захід для вчителів області проводить фахівчиня 
Регіонального центру Наталія ПОСТАВСЬКА,  17.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/masshtabna-pravoprosvitnytska-zustrich-z-osvityanamy-
sumshhyny/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/masshtabna-pravoprosvitnytska-zustrich-z-osvityanamy-sumshhyny/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/masshtabna-pravoprosvitnytska-zustrich-z-osvityanamy-sumshhyny/


Люди у територіальних громадах  
мають кращі можливості для реалізації своїх прав 

34 

 

 

Велику увагу представники Регіонального центру приділяють 
правопросвітництву в навчальних закаладах м. Суми.  

На актуальні правові теми фахівці спілкуються як з учнями шкіл, так і зі 
студентами вищих навчальних закладів. 

 

 
 
На  фото:  фахівчиня Регіонального центру Олена ОМЕЛЬЧЕНКО разом з вчителем та 
учнями НВК №37 після проведення правопросвітницького заходу для дітей з вадами зору,  
27.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravovyj-urok-dlya-ditej-z-vadamy-zoru/ 
 

 
 

На  фото:  юрист Регіонального центру Володимир ЖАЛКОВСЬКИЙ разом з вихованцями 
футбольного центру «Барса» після проведення правопросвітницького заходу щодо 
відповідальності підлітків за правопорушення,  30.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pidlitok-i-zakon-pravovyj-urok-dlya-vyhovantsiv-futbolnogo-
tsentru-barsa/ 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravovyj-urok-dlya-ditej-z-vadamy-zoru/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pidlitok-i-zakon-pravovyj-urok-dlya-vyhovantsiv-futbolnogo-tsentru-barsa/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pidlitok-i-zakon-pravovyj-urok-dlya-vyhovantsiv-futbolnogo-tsentru-barsa/
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Діти, які перебувають в Обласному центрі соціально-психологічної 
реабілітації дітей в м. Шостка, опинилися в ньому з різних причин.  

Це діти (віком від 3 до 18 років), які потрапили в складну життєву 
ситуацію, хтось позбавлений батьківського піклування, стосовно когось 
вчинялося насильство.   

Такі діти потребують додаткової, особливої уваги, а також правової 
обізнаності й розвитку вмінь аналізувати критичні пропозиції, вмінню сказати 
«ні», вмінню попросити допомогу.  

Тож фахівці Регіонального центру спільно з партнерами ГО «Калинове 
гроно» провели правопросвітницький захід для вихованців закладу.   

 

 
 
На  фото:  фахівчиня Регіонального центру Наталія ПОСТАВСЬКА разом з партнерами під 
час проведення заходу для вихованців Обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей в м. Шостка,  23.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravova-obiznanist-ditej-yaki-potrapyly-u-skladnu-zhyttyevu-
sytuatsiyu/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravova-obiznanist-ditej-yaki-potrapyly-u-skladnu-zhyttyevu-sytuatsiyu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravova-obiznanist-ditej-yaki-potrapyly-u-skladnu-zhyttyevu-sytuatsiyu/
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Одним із нових та цікавих правопросвітницьких заходів для молоді, що 
проводять фахівці Регіонального центру, є правові кінозали. Юристи 
пропонують для перегляду фільми на правову тематику з подальшим 
обговоренням, коментарями, роздумами над тематикою стрічки. Такі заходи 
актуальні, зокрема, для студентів юридичних факультетів. 

 

 
 

На  фото:  фахівчиня Регіонального центру Олена ОМЕЛЬЧЕНКО під час презентації 
правового кінозалу для студентів Сумського національного аграрного університету,  
30.01.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravovyj-kinozal-dlya-studentiv-sumskogo-natsionalnogo-
agrarnogo-universytetu/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravovyj-kinozal-dlya-studentiv-sumskogo-natsionalnogo-agrarnogo-universytetu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravovyj-kinozal-dlya-studentiv-sumskogo-natsionalnogo-agrarnogo-universytetu/
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Представники Регіонального центру розповідають студенству Сумщини й 
про зручні сервіси системи БПД та вчать, як ними користуватися. Наприклад, 
для студентів Сумського державного педагогічного університету  
ім. А. С. Макаренка, які опановують професію юриста, фахівці Регіонального 
центру провели інформаційну зустріч «Платформа WikiLegalAid – практичний 
порадник для студентів-юристів», під час якої презентували молоді правничу 
вікіпедії й пояснили, як можна її використовувати під час навчання та роботи в 
майбутньому. 

 

 
 
На  фото:  юрист Регіонального центру Олексій РИБАЛКА під час презентації платформи 
“WikiLegalAid” студентам Сумського державного педагогічного університету  
ім. А. С. Макаренка,  12.03.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/sumskyh-studentiv-navchaly-korystuvatysya-platformoyu-
pravovyh-konsultatsij-wikilegalaid/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/sumskyh-studentiv-navchaly-korystuvatysya-platformoyu-pravovyh-konsultatsij-wikilegalaid/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/sumskyh-studentiv-navchaly-korystuvatysya-platformoyu-pravovyh-konsultatsij-wikilegalaid/
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Важливо, що правникам Регіонального центру довіряють таке 
відповідальне завдання як підготовка команд до Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з правознавства. Так, юрист Регіонального центру Володимир 
ЖАЛКОВСЬКИЙ готував школярів до IV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з правознавства на підставі договору про співпрацю між Сумським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Регіональним 
центром. 

 

 
 
На  фото:  юрист Регіонального центру Володимир ЖАЛКОВСЬКИЙ разом готує школярів 
до всеукраїнської олімпіади з правознавства,  04.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/nam-doviryayut-pidgotovku-komand-do-vseukrayinskoyi-
uchnivskoyi-olimpiady-z-pravoznavstva/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/nam-doviryayut-pidgotovku-komand-do-vseukrayinskoyi-uchnivskoyi-olimpiady-z-pravoznavstva/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/nam-doviryayut-pidgotovku-komand-do-vseukrayinskoyi-uchnivskoyi-olimpiady-z-pravoznavstva/
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Правопросвітництво важливе й серед трудових колективів різних установ 
та організацій. Тому працівники Регіонального центру проводять такі заходи й 
для цієї цільової аудиторії. Зокрема, фахівці провели правовпросвітницьку 
зустріч з працівниками Головного управління статистики у Сумській області 
«Система безоплатної правової допомоги на захисті прав людини». Під час 
заходу присутні детально ознайомилися з послугами та сервісами системи  БПД 
й отримали роз’яснення з актуальних юридичних питань. 

 

 
 
На фото:  фахівчиня Регіонального центру Олена ОМЕЛЬЧЕНКО під час 
правопросвітницької зустрічі з працвниками Головного управління статистики у Сумській 
області,  11.03.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravoprosvitnytska-zustrich-z-fahivtsyamy-golovnogo-
upravlinnya-statystyky-u-sumskij-oblasti/ 

 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravoprosvitnytska-zustrich-z-fahivtsyamy-golovnogo-upravlinnya-statystyky-u-sumskij-oblasti/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravoprosvitnytska-zustrich-z-fahivtsyamy-golovnogo-upravlinnya-statystyky-u-sumskij-oblasti/
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Необхідною є правова обізнаність й внутрішньо переміщених осіб, які 
мають право як на безоплатну первинну, так і вторинну правову допомогу. 
Спільно з партнерами представники Регіонального центру проводять різні 
заходи та долучаються до реалізації проєктів та досліджень, що стсоуються 
захисту прав даної категорії осіб. 

 

 
 
На  фото:  фахівчиня Регіонального центру Наталія ПОСТАВСЬКА під час презентації 
аналітичного огляду «Реабілітація жертв конфлікту. Що може запропонувати громада 
Сум та Сумська область?», проведеного УГСПЛ м. Суми,  13.03.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravozahysnyky-prezentuvaly-analitychnyj-oglyad-
reabilitatsiya-zhertv-konfliktu-shho-mozhe-zaproponuvaty-gromada-sum-ta-sumska-oblast/  
 

 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravozahysnyky-prezentuvaly-analitychnyj-oglyad-reabilitatsiya-zhertv-konfliktu-shho-mozhe-zaproponuvaty-gromada-sum-ta-sumska-oblast/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravozahysnyky-prezentuvaly-analitychnyj-oglyad-reabilitatsiya-zhertv-konfliktu-shho-mozhe-zaproponuvaty-gromada-sum-ta-sumska-oblast/
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Регіональний центр та Сумський обласний центр служби крові 
співпрацюють не один рік поспіль. Ця взаємодія базується на трьох основних 
напрямках: по-перше, безпосереднє долучення фахівців центрів та бюро 
правової допомоги до здачі крові та її компонентів й підтримка акцій, 
флешмобів та інформаційних кампаній; по-друге, організація мобільних пунктів 
консультування громадян на базі Центру служби крові, по-третє, забезпечення 
Центру інформаційними буклетами системи БПД «Безпечне донорство крові». З 
нагоди візиту іноземних партнерів до заходів традиційно долучилися фахівці 
системи безоплатної правової допомоги. 
 

 
 
На  фото:  працівники Регіонального центру Володимир ЛЯЩЕВСЬКИЙ та Олена 
ОМЕЛЬЧЕНКО разом з представниками Сумського обласного центур служби крові,  
19.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/tsentr-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-ta-tsentr-sluzhby-
krovi-vzayemodiya-shho-maksymalno-spryamovana-na-dopomogu-lyudyam/  
 

 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/tsentr-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-ta-tsentr-sluzhby-krovi-vzayemodiya-shho-maksymalno-spryamovana-na-dopomogu-lyudyam/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/tsentr-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-ta-tsentr-sluzhby-krovi-vzayemodiya-shho-maksymalno-spryamovana-na-dopomogu-lyudyam/
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Також разом з партнерами, громадською організацією «Сумське 
громадське коло», фахівці Регіонального центру долучилися до проведення 
тренінгу, під час якого разом з громадськістю та експертами обговорювали 
вплив гендерного питання на розвиток громад. Під час заходу учасники 
вивчали нормативно-правову базу, поняття ґендер, ґендерно-чутливі ініціативи, 
як мислити та діяти без стереотипів та упереджень, що таке ґендерне 
бюджетування, як здійснювати адвокацію у ґендерній політиці міста, ОТГ, 
держави. Олена ДЕМЧЕНКО, директорка Регіонального центру, як експерт 
заходу розглянула з представниками поліції, журналістами, депутатами, 
юристами, радницями, громадськими активістами питання правових аспектів 
захисту постраждалих осіб від гендерно-зумовленого насильства.  

 

 
 
На фото:  директорка Регіонального центру Олена ДЕМЧЕНКО під час тренінгу “Гендерно-
чутливі ініціативи: нові можливості для громад”,  07.02.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/genderno-chutlyvi-initsiatyvy-novi-mozhlyvosti-dlya-gromad/ 

 
 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/genderno-chutlyvi-initsiatyvy-novi-mozhlyvosti-dlya-gromad/
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[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 
інноваційною, ефективною 

 
 

1.4.1 Оптимізовані витрати 
 
 
Розробка та виготовлення власних буклетів та методичних матеріалів 

дозволяє не тільки розширити шляхи можливостей донесення до громадян 
правопросвітницької інформації, але й більш ефективно використати, в тому 
числі і фінансові можливості системи БВПД.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Система БПД є незалежною,  
клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

44 

 

 

1.4.2 Інноваційний портал ІТ-рішень 
 
У зв'язку з впровадженням в Україні карантину через поширення 

коронаівірусу,  відбулися певні зміни й у роботі Регіонального центру.  
Так, на період карантину призупинено особистий прийом громадян, а 

працівники (за можливості) переведені на дистанційну форму роботу.  
При цьому вони забезпечені необхідними умовами дистанційної роботи: 

мають доступ до своїх робочих комп'ютерів, електронної пошти, матеріалів 
тощо.  

Фахівці активно послуговуються такими каналами комунікації як Viber, 
Zoom, Slack, Telegram, Skype тощо. Це дозволяє комунікувати як з колегами, так 
і клієнтами.  

Фахівці чергової частини працюють у звичайному режимі. 
 
Для вчасного повідомлення громадян про впровадження дистанційної 

роботи та призупинення особистого прийому в Регіональному центрі розміщені 
оголошення, а також встановлено скриньку для клієнтів.  

 

 
 
На  фото:  оголошення на вході Регіонального центру про дистанційну роботу фахівців на 
період карантину 
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На фото:  скринька для клієнтів Регіонального центру, встановлена на першому поверсі 
адміністративної  будівлі 
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1.4.3 Удосконалення управління системою БПД 
 
Щопонеділка на базі Регіонального центру відбувається апаратна нарада 

під керівництвом директорки центру Олени ДЕМЧЕНКО разом з начальниками 
відділів обговорюються результати роботи за минулий тиждень, планування 
діяльності на наступний, проведення правопросвітницьких заходів, робочих 
зустрічей, співпраця з адвокатами, аналізуються статистичні показники тощо. 
Після проводиться скайп-нарада з директорами місцевих центрів з надання 
БВПД, під час якої обговорюється надання правової допомоги жителям регіону, 
поточні актуальні робочі питання. 

Також під головуванням директорки Регіонального центру Олени 
ДЕМЧЕНКО відбулося засідання керівної ради у форматі скайп-наради.  

Разом з очільниками місцевих центрів з надання БВПД Сумщини 
розглянули проєкти річних планів діяльності на 2020 рік. 

В Україні визначені стратегічні цілі розвитку системи надання безоплатної 
правової допомоги, а саме: 
 

Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 
правової допомоги 

Клієнти отримують якісні послуги БПД 

Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав 

Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 
ефективною 

 
Відповідно, враховуючи зазначені цілі, керівництво розглядало й 

узгоджувало проєкти річних планів діяльності 2020 рік. 
«Традиційно на початку року ми плануємо свою наступну річну 

діяльність. При цьому ми враховуємо ті правові проблеми, які наразі є в 
громадах, аналізуємо звернення клієнтів, а також ті сервіси, якими вони 
послуговуються. Щось потребує змін, у чомусь ми прагнемо більшої 
досконалості, певні новації диктуються зовнішніми викликами. Тож, ми 
готові до подальшої плідної роботи, готові й надалі надавати якісну правову 
допомогу тим, хто цього потребує», – зазначила директорка Регіонального 
центру з надання БВПД у Сумській області Олена ДЕМЧЕНКО. 
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 
 
Протягом 1 кварталу 2020 року Регіональним центром з надання БВПД 

у Сумській області видано 703 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому 
числі:  

 

422 для здійснення захисту за призначенням 

43 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

94 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою 

1 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 

1 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 

16 
у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру 

3 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі 

88 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК 

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

 
    Діаграма  1                 Кількість виданих Регіональним центром доручень  

у 2020 році у порівнянні з аналогічним кварталом 2019 року 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих Регіональним центром доручень 

адвокатам для надання БВПД у 2020 році в розрізі категорій осіб 
 

№  
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

1 
кв 

2 
кв 

3 
кв 

4 
кв 

рік 

1 Для здійснення захисту за 
призначенням 

422     

2 Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

43     

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

94     

4 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

1     

5 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

1     

6 У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

16     

7 Особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження 
волі 

3     

8 У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК 

88     

9 У процедурах, пов’язаних з видачею 
особи (екстрадицією) 

1     

 
Разом за всіма категоріями осіб 669     
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    Діаграма  2          Розподіл осіб за дорученнями, виданими Регіональним 
центром 

 

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром  
у 1 кварталі 2020 року: 
 

здійснено моніторинг 
якості роботи адвокатів у 21 

судових  засіданнях  у  кримінальних  
провадженнях 

 6 
судових  засіданнях  у  адміністративних,  
цивільних  справах  та  представництва  у  
кримінальних  провадженнях 

                    проведено 8 бесід  з  клієнтами 

                    проведено 0 Анонімне анкетування адвокатів 

                      проведено 320 
перевірок  достовірності  наданої  
адвокатами  інформації  за  вразливими  
категоріями  суб’єктів  права  на  БВПД 

Захист за 
призначенням; 422; 

63%

Окремі процесуальні 
дії; 43; 7%

Затримані та/або 
тримання під 

вартою; 94; 14%

Адміністративне 
затримання; 1; 0%

Адміністративний 
арешт; 1; 0%

Примусові заходи 
медичного 

характеру; 16; 2%

Засуджені до 
покарання; 3; 1%

Відповідно до статті 
537 КПК; 88; 13%

Екстрадиція; 1; 0%
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ВИСНОВОК: 
 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області 
у 1 кварталі 2020 року показав спроможність ефективно 
виконувати поставлені державою завдання 

 

 

У повному обсязі виконані основні завдання, покладені на Регіональний 
центр: забезпечена вчасна видача доручень адвокатам для захисту прав 
громадян, з метою підвищення якості надання БВПД здійснено моніторинг 
якості роботи адвокатів, проведені бесіди з клієнтами, перевірка  достовірності  
наданої  адвокатами  інформації  за  вразливими  категоріями  суб’єктів  права  
на  БВПД тощо. 

Разом з цим фахівці також долучилися до виконання ряду важливих 
правопросвітницьких ініціатив, розвивалася мережа партнерів, проводилися 
інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи, здійснювалася 
взаємодія з місцевими центрами з надання БВПД, представниками влади на 
місцях, ЗМІ. 

Діяльність Регіонального центру й надалі спрямована на підвищення 
рівня правової свідомості громадян, їхнього рівного доступу до правосуддя, а 
також правової підтримки об’єднаних територіальних громад. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Регіональний  центр   

з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги   

у  Сумській  області 

 

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

 

Єдиний  телефонний  номер  системи  безоплатної  правової  допомоги: 

0-800-213-103 
 

e-mаil:      rc.sumy@legalaid.sm.ua   

                  office.sumy@legalaid.sm.ua 
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