
ВИТЯГ  З  ПРОТОКОЛУ  № 4 

засідання керівної ради Регіонального центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області та  

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

(онлайн режим) 

  

 

м. Суми                     29.12.2020 

 
Головуючий: Демченко О.М., директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області (далі – Регіональний центр). 

Члени керівної ради: Муха О.М., директор Конотопського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної  правової допомоги (далі ‒ Конотопський місцевий центр); Козир Т.О., 

директор Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги 

(далі ‒ Охтирський місцевий центр); Трошечко В.В., директор Сумського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної  правової допомоги (далі – Сумський місцевий центр); Гудіма 

М.В., директор Шосткинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової 

допомоги (далі ‒ Шосткинський місцевий центр).  

Секретар: Поставська Н.І., заступник начальника відділу комунікацій та правопросвітництва 

Регіонального центру. 

Запрошені: Литвиненко С.В., головний бухгалтер Регіонального центру.  

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд пропозицій щодо територіальних громад, на які поширюється діяльність місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх структурних підрозділів  - 

бюро правової допомоги. 

 
СЛУХАЛИ: зі вступним словом виступила Демченко О.М., яка запросила присутніх 

розглянути питання, внесене до порядку денного.  

ВИРІШИЛИ: розпочати роботу Керівної ради (початок засідання – 11.00). 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Демченко О.М.,  директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області, яка зазначила, що відповідно до постанови 

Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію 

районів»  у Сумській області утворено 5 районів: 

Конотопський район (з адміністративним центром у місті Конотоп) у складі територій 

Бочечківської сільської, Буринської міської, Дубов’язівської селищної, Конотопської міської, 

Кролевецької міської, Новослобідської сільської, Попівської сільської, Путивльської міської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Охтирський район (з адміністративним центром у місті Охтирка) у складі територій 

Боромлянської сільської, Великописарівської селищної, Грунської сільської, Кириківської 

селищної, Комишанської сільської, Охтирської міської, Тростянецької міської, 

Чернеччинської сільської, Чупахівської селищної територіальних громад, затверджених 

Кабінетом Міністрів України; 

Роменський район (з адміністративним центром у місті Ромни) у складі територій 

Андріяшівської сільської, Вільшанської сільської, Коровинської сільської, Липоводолинської 

селищної, Недригайлівської селищної, Роменської міської, Синівської сільської, Хмелівської 

сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 
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Сумський район (з адміністративним центром у місті Суми) у складі територій 

Бездрицької сільської, Верхньосироватської сільської, Білопільської міської, Ворожбянської 

міської, Краснопільської селищної, Лебединської міської, Миколаївської селищної, 

Миколаївської сільської, Миропільської сільської, Нижньосироватської сільської, Річківської 

сільської, Садівської сільської, Степанівської селищної, Сумської міської, Хотінської 

селищної, Юнаківської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 

України; 

Шосткинський район (з адміністративним центром у місті Шостка) у складі територій 

Березівської сільської, Глухівської міської, Дружбівської міської, Есманьської селищної, 

Зноб-Новгородської селищної, Свеської селищної, Середино-Будської міської, Шалигинської 

селищної, Шосткинської міської, Ямпільської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Натомість,  ліквідовано 13 районів, у яких діють бюро правової правової допомоги, а 

саме: Буринський, Липоводолинський, Недригайлівський (юрисдикція Конотопського 

місцевого центру), Великописарівський, Лебединський, Тростянецький (юрисдикція 

Охтирського місцевого центру), Білопільський, Краснопільський, Путивльський (юрисдикція 

Сумського місцевого центру), Глухівський, Кролевецький, Середино-Будський, Ямпільський 

(юрисдикція Шосткинського місцевого центру) 

 Серед основних задач, що стоять перед системою безоплатної правової допомоги, є 

підвищення якості та ефективності надання правової допомоги та клієнтоорієнтованість 

системи безоплатної правової допомоги, задоволеність клієнта, якому ми надаємо правову 

допомогу.  

 На даний час надання правових послуг у Сумській області забезпечують місцеві 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги – Конотопський, Охтирський, 

Сумський, Шосткинський та їх структурні підрозділи - бюро правової допомоги, діяльність 

яких поширюється на ліквідовані райони (Буринське, Липоводолинське, Недригайлівське, 

Великописарівське, Лебединське, Тростянецьке, Білопільське, Краснопільське, Путивльське, 

Глухівське, Кролевецьке, Середино-Будське, Ямпільське).  

 Для забезпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги та з урахуванням 

потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці виникає потреба привести 

діяльність місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

відповідність до змін, визначених постановою Верховної Ради України № 807-IX від 17 

липня 2020 року та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року              

№ 723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Сумської області». 

 

 

СЛУХАЛИ: Муху О.М., директора Конотопського місцевого центру з інформацією щодо 

чисельності  населення та площі території Конотопського та Роменського районів.  

Враховуючи вимоги постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року 

«Про утворення та ліквідацію районів», територіальну доступність населених пунктів   

запропоновано здійснювати надання правових послуг жителям наступних ОТГ: 

Конотопський місцевий центр - Конотопська міська (Конотопський район), Бочечківська 

сільська (Конотопський район), Дубов’язівська селищна (Конотопський район), Попівська 

сільська (Конотопський район)  територіальні громади; 

Буринське бюро правової допомоги - Буринська міська територіальна громада 

(Конотопський район); 

Липоводолинське бюро правової допомоги - Липоводолинська селищна (Роменський 

район),  Синівська сільська територіальні громади (Роменський район); 

Недригайлівське бюро правової допомоги - Недригайлівська селищна (Роменський район), 

Вільшанська сільська (Роменський район), Коровинська сільська (Роменський район) 

територіальні громади; 



3 

Роменське бюро правової допомоги - Роменська міська (Роменський район), Андріяшівська 

сільська (Роменський район),  Хмелівська сільська (Роменський район) територіальні громади 

(додаток 1). 

 

 

СЛУХАЛИ: Козир Т.О., директора Охтирського місцевого центру щодо чисельності  

населення та площі території Охтирського району. Враховуючи вимоги постанови Верховної 

Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів», 

територіальну доступність населених пунктів запропоновано здійснювати надання  правових 

послуг жителям наступних  ОТГ: 

Охтирський місцевий центр - Охтирська міська (Охтирський район), Грунська сільська 

(Охтирський район), Комишанська сільська (Охтирський район), Чупахівська селищна 

(Охтирський район), Чернеччинська сільська (Охтирський район) територіальні громади;  

Великописарівське бюро правової допомоги - Великописарівська селищна (Охтирський 

район), Кириківська селищна (Охтирський район) територіальні громади; 

Тростянецьке бюро правової допомоги - Тростянецька міська (Охтирський район), 

Боромлянська сільська (Охтирський район) територіальні громади; 

Лебединське бюро правової допомоги – Лебединська міська (Сумський район) 

територіальна громада (додаток 2). 

 

 

СЛУХАЛИ: Трошечко В.В., директора Сумського місцевого центру щодо чисельності 

населення та площі Сумського району. Враховуючи вимоги постанови Верховної Ради 

України № 807-IX від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів», 

територіальну доступність населених пунктів запропоновано здійснювати надання  правових 

послуг жителям наступних ОТГ:  

Сумський місцевий центр – Сумська міська (Сумський район), Бездрицька сільська 

(Сумський район), Верхньосироватська сільська (Сумський район), Миколаївська сільська 

(Сумський район), Нижньосироватська сільська (Сумський район), Садівська сільська 

(Сумський район), Степанівська селищна (Сумський район), Хотінська селищна (Сумський 

район), Юнаківська сільська (Сумський район) територіальні громади;  

Білопільське бюро правової допомоги - Білопільська міська (Сумський район), 

Ворожбянська міська (Сумський район), Миколаївська селищна (Сумський район), Річківська 

сільська (Сумський район) територіальні громади;  

Краснопільське бюро правової допомоги - Краснопільська селищна (Сумський район), 

Миропільська сільська (Сумський район) територіальні громади;  

Путивльське бюро правової допомоги - Путивльська міська (Конотопський район), 

Новослобідська сільська (Конотопський район) територіальні громади (додаток 3). 

 

 

СЛУХАЛИ: Гудіму М.В., директора Шосткинського місцевого центру щодо чисельності 

населення та площі Шосткинського району. Враховуючи вимоги постанови Верховної Ради 

України № 807-IX від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів», 

територіальну доступність населених пунктів запропоновано здійснювати надання  правових 

послуг жителям мешканцям наступних ОТГ: 

Шосткинський місцевий центр - Шосткинська міська (Шосткинський район)  

територіальна громада; 

Глухівське бюро правової допомоги - Глухівська міська (Шосткинський район), Березівська 

сільська (Шосткинський район), Есманська селищна (Шосткинський район), Шалигинська 

селищна (Шосткинський район) територіальні громади;  

Середино-Будське бюро правової допомоги - Середино-Будська міська (Шосткинський 

район), Зноб-Новгородська селищна (Шосткинський район) територіальні громади;  
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Ямпільське бюро правової допомоги - Ямпільська селищна (Шосткинський район), 

Дружбівська міська (Шосткинський район), Свеська селищна (Шосткинський район) 

територіальні громади;  

Кролевецьке бюро правової допомоги - Кролевецька міська (Конотопський район) 

територіальна громада (додаток 4). 

 

ВИСТУПИЛИ: директори місцевих центрів Муха О.М., Козир Т.О., Трошечко В.В.,             

Гудіма М.В. щодо доцільності та обґрунтованості надання бюро правової допомоги  правових 

послуг населенню територіальних громад. 

 

СЛУХАЛИ: Демченко О.М., директора Регіонального центру, яка підтримала 

запропоновані зміни у структурі місцевих центрів.   

 Запропонувала прийняти пропозиції керівників місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги щодо поширення діяльності місцевих центрів та їх 

самостійних підрозділів - бюро правової допомоги на територіальні громади та інформувати 

Координаційний центр з надання правової допомоги для прийняття відповідних рішень. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Демченко О.М., яка визначила, що питання порядку денного розглянуто у 

повному обсязі та запропонувала засідання Керівної ради вважати закритим. 

 

ВИРІШИЛИ: засідання Керівної ради вважати закритим. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

Голова О.М. Демченко 

 

Секретар    Н.І. Поставська 


