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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 
 
У 4 кварталі 2020 року Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – Регіональний центр) продовжив свою 
взаємодію з представниками управління дотримання прав людини 
Національної поліції, Управлінням превентивної діяльності ГУНП в Сумській 
області.  

Так, з нагоди Дня прав людини представники Регіонального та 
Конотопського місцевого центру з надання БВПД провели правопросвітницьку 
зустріч для особового складу Управління превентивної діяльності ГУНП в 
Сумській області, під час якої розглянули поняття «дискримінація», «стигма», 
«толерантність», а також обговорили питання взаємодії з центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги на Сумщині. 

 

 
 
На фото: фахівець Регіонального центру Володимир Лящевський та фахівчиня 
Конотопського місцевого центру з надання БВПД Валентина Волік під час 
правопросвітницької зустрічі з особовим складом Управління превентивної діяльності 
ГУНП в Сумській області,  14.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravoprosvitnytska-zustrich-z-osobovym-skladom-
upravlinnya-preventyvnoyi-diyalnosti-gunp-v-sumskij-oblasti/ 
 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravoprosvitnytska-zustrich-z-osobovym-skladom-upravlinnya-preventyvnoyi-diyalnosti-gunp-v-sumskij-oblasti/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravoprosvitnytska-zustrich-z-osobovym-skladom-upravlinnya-preventyvnoyi-diyalnosti-gunp-v-sumskij-oblasti/


Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 5 

 

А начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Володимир Жалковський та старший інспектор Управління 
дотримання прав людини Євгеній Євтєєв обговорили впровадження системи 
«Custody Records» та «Front office» під час чергової робочої зустрічі.  

Окрім цього фахівці визначили одним із пріоритетних напрямків співпраці 
на наступний рік проведення навчань для особового складу управління 
Національної поліції щодо інформування Регіонального центру з надання БВПД 
про випадки затримання осіб, а також про повноваження адвокатів, яким 
видаються доручення для захисту прав громадян.  
 

 
 
На фото: фахівець Регіонального центру Володимир Жалковський та старший інспектор 
Управління дотримання прав людини Євгеній Євтєєв під час робочої зустрічі,  24.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3661603840586753 

 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3661603840586753
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1.1.2 Спрощення доступу до БВПД 
 
У звітному періоді фахівці Регіонального центру долучалися до заходів, 

що проводяться структурними підрозділами обласної адміністрації, 
підвідомчими установами органів влади, об’єднаними територіальними 
громадами. Зокрема, у Сумах відбулося онлайн-засідання Обласної 
координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми, до складу якої входить директорка Регіонального центру Олена 
Демченко. 

Серед основних питань, які розглянули члени Координаційної ради, було 
питання проведення інформаційно-просвітницьких кампаній в умовах пандемії 
COVID 19, а також заходів у межах Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства».  

Варто зазначити, що фахівці системи БПД Сумщини щорічно долучаються 
до акції, спільно з партнерами організовують правопросвітницькі заходи, 
готують виступи у засобах масової інформації, надають роз’яснення жителям 
Сумщини щодо правової допомоги особам, які постраждали від насилля.  

 

 
 
На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко під час онлайн-засідання 
Обласної координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми,  12.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3553031318110673 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3553031318110673
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 
1544-р затверджено Національний план дій з виконання резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року. 

Наразі готуються зміни до розділу 10 «Жінки, мир, безпека» заходів 
Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017 – 2021 
роки. З метою їхнього обговорення в Департаменті соціального захисту 
населення Сумської облдержадміністрації проведено засідання обласної 
Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми. 

 

 
 

На фото: засідання обласної координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики 
та протидії торгівлі людьми за участі представників Регіонального центру,  30.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3676636545750149 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3676636545750149
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1.1.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid» 

 
У 4 кварталі 2020 року спеціалісти Регіонального центру продовжили 

роботу над наповненням та редагуванням статей довідково-інформаційної  
платформи  правових  консультацій  «WikiLegalAid».  

Зокрема, створено нові статті: 
 

1 Індексація нормативно-грошової оцінки земель 

2 Заявник як учасник кримінального провадження 

3 Поворот виконання рішення суду у господарській справі 

 
Також спеціалістами Регіонального центру були внесені правки до 

наступних статей: 
 

1 
Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб. 

2 
Умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по 
безробіттю. 

3 "Муніципальна няня" та компенсація за послугу. 

4 
Порядок надання населенню субсидій. Підстави для припинення 
надання раніше призначеної субсидії. 

5 
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів. 

6 
Оформлення постійного догляду за особами, які його потребують (особи 
з інвалідністю, громадяни похилого віку). 
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7 Порядок повернення застави у кримінальному провадженні. 

8 Особливості нотаріального посвідчення довіреності. 

9 Права породіль. 

10 Кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. 

11 Багатодітна сім'я: підтвердження статусу та пільги. 

12 Запобігання та протидія домашньому насильству. 

13 Право земельного сервітуту. 

14 Встановлення порядку побачення з дитиною. 

15 Встановлення меж земельної ділянки. 

16 
Кваліфікаційна комісія, видачі та анулювання кваліфікаційного 
сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста 

 
  



Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 10 

 

1.1.4 БПД-онлайн 
 
Роботу контакт-центру у 4 кварталі 2020 року забезпечували 7 фахових 

юристів, які надають правові консультації з використанням різних інструментів, 
у тому числі довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid». 

 

 
На лінію контактного центру надійшло 19 079 дзвінки, з них: 

 

11044 з приводу консультацій та роз’яснень з правових питань 

з них: податкового 74 звернень 

 спадкового 460 звернення 

 сімейного 920 звернень 

 пенсійного 114 звернення 

 трудового 767 звернення 

 адміністративного 2841 звернення 

 земельного 538 звернень 

 житлового 398 звернення 

 цивільного 3442 звернень 

 з неправових питань 46 звернень 

 з інших питань 655 звернення 

 кримінального 789 звернень 

    

    

7 
за роз’ясненнями порядку звернення до органів державної влади, 
місцевого самоврядування 

4917 за контактними даними місцевих центрів, бюро правової допомоги 

739 дзвінків було розірвано у зв’язку з технічними проблемами 
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Розподіл питань, з якими зверталися до контактного центру  

за період з 01.01.2020 до 30.09.2020   за категоріями 
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Контактний центр обслугував 15 968 клієнта з усіх областей України. 
Звернення по областям розподілились наступним чином: 

 

Вінницька 1257 

Волинська 751 

Дніпропетровська 3014 

Донецька 818 

Житомирська 422 

Закарпатська 193 

Запорізька 580 

Івано-Франківська 393 

Київська 2341 

Кіровоградська 416 

Луганська 257 

Львівська 588 

Миколаївська 401 

Одеська 612 

Полтавська 599 

Рівненська 198 

Сумська 415 

Тернопільська 184 

Харківська 960 

Херсонська  375 

Хмельницька 293 

Черкаська 399 

Чернівецька 183 

Чернігівська 319 

АР Крим 0 
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Розподіл клієнтів, які були обслуговані контактним центром, по областям  

за період з 01.10.2019 до 31.12.2020 
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Найчастіше до контактного центру зверталися з наступними питаннями:  
 

Обмеження і заборони під час карантину 

Соціальна допомога на догляд одиноким пенсіонерам похилого віку 

Порядок отримання «карантинної» допомоги в розмірі 8 тисяч 
гривень 

Прийняття та оформлення спадщини 

Реструктуризація та пролонгація кредитної заборгованості 

Підстави для відкриття виконавчого провадження 

Порядок скасування судового наказу 

Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає 
виконанню 

Порядок розірвання шлюбу та стягнення аліментів 

Домашнє насильство 

Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання 

 
 

 
У процесі надання консультацій головні спеціалісти відділу 

використовують довідково-інформаційну платформу правових консультацій 
Wikilegalaid та інші відкриті джерела.  
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1.1.6 Підвищення рівня правової культури населення, обізнаності осіб щодо 
можливості вирішення проблеми у правовий спосіб 
 
Незважаючи на карантинні обмеження, які були впроваджені в країні у 

зв’язку з пандемією, фахівці Регіонального центру знаходили нові шляхи 
підвищення рівня правової культури населення, обізнаності осіб щодо 
можливості вирішення проблеми у правовий спосіб.  

Одним із дієвих шляхів реалізації цього завдання є співпраця з 
партнерами, коло яких у 4 кварталі вдалося розширити.  

Так, за ініціативи начальника Відділу у Сумській області Міністерства у 
справах ветеранів Миколи Бордюгова та за сприяння заступника міністра 
інфраструктури України Дмитра Живицького підписано меморандум про 
співпрацю між Міністерством у справах ветеранів України та Регіональним 
центром з надання БВПД у Сумській області.  

 
Серед основних напрямів співпраці є: 
 

 налагодження взаємодії між представниками Регіонального центру та 
Мінветеранів з метою вжиття спільних заходів для забезпечення захисту 
прав ветеранів та осіб, на яких поширюється дія Закону, у тому числі 
права на безоплатну правову допомогу 
 

 організація та забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги 
 

 проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 
поінформованості зацікавлених осіб щодо захисту своїх прав 
 

 розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо прав та 
соціальних гарантій ветеранам війни 
 

 проведення спільних комунікативних заходів (конференцій, семінарів, 
«круглих столів» тощо), спрямованих на підвищення кваліфікаційного 
рівня ветеранів війни 
 

 обмін успішними практиками щодо захисту прав ветеранів війни та ін. 
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На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко та начальник Відділу у 
Сумській області Міністерства у справах ветеранів Микола Бордюгов під час підписання 
меморандуму про співпрацю,  30.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-sumshhyny-rozshyryuye-kolo-partneriv/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-sumshhyny-rozshyryuye-kolo-partneriv/
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Підвищення рівня правової культури населення, обізнаності осіб щодо 
можливості вирішення проблеми у правовий спосіб відбувається і шляхом 
виступів юристів системи БПД Сумщини у засобах масової інформації. Фахівці 
надають коментарі до актуальних правових питань та проблем, що виникають в 
громадах, роз’яснюють зміни та новації в законодавстві, інформують про 
діяльність та сервіси системи БПД. 

 

 
 
На фото: заступниця директора Регіонального центру Валентина Волобуєва, прокурор 
відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Сумської обласної прокуратори 
Тетяна Мурашко та адвокат-посередник Олексій Назаренко у студії телеканалу «ATV» під 
час запису передачі про відновне правосуддя,  09.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-peredachi-gist-studiyi-govorymo-pro-vidnovne-
pravosuddya-na-sumshhyni/ 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-peredachi-gist-studiyi-govorymo-pro-vidnovne-pravosuddya-na-sumshhyni/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-peredachi-gist-studiyi-govorymo-pro-vidnovne-pravosuddya-na-sumshhyni/
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На фото: юрист Регіонального центру Ігор Шпак під час спілкування з журналістами ТРК 
«Україна»,  15.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3638947786185692 

 

 
 
На фото: фахівчиня Регіонального центру Олена Омельченко разом зі  старшим  
інспектором зі зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції Сумської області 
Ксенією Красовською під час виступу на радіо у межах акції «16 днів проти насильства»,  
26.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/terpila-domashnye-nasylstvo-ponad-6-rokiv-ta-vse-zh-
zvernulasya-po-dopomogu-istoriya-kliyentky-systemy-bpd-na-ukrayinskomu-radio-sumy/  

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3638947786185692
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/terpila-domashnye-nasylstvo-ponad-6-rokiv-ta-vse-zh-zvernulasya-po-dopomogu-istoriya-kliyentky-systemy-bpd-na-ukrayinskomu-radio-sumy/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/terpila-domashnye-nasylstvo-ponad-6-rokiv-ta-vse-zh-zvernulasya-po-dopomogu-istoriya-kliyentky-systemy-bpd-na-ukrayinskomu-radio-sumy/
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На фото: юрист Регіонального центру Ігор Шпак та юристка Сумського місцевого центру 
з надання БВПД Юлія Іваненко у студії «Українського радіо:Суми» говорили про Програму 
«Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство»,  11.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-proyekt-pryskorennya-pryvatnyh-investytsij-u-silske-
gospodarstvo-na-ukrayinskomu-radio-sumy/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-proyekt-pryskorennya-pryvatnyh-investytsij-u-silske-gospodarstvo-na-ukrayinskomu-radio-sumy/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-proyekt-pryskorennya-pryvatnyh-investytsij-u-silske-gospodarstvo-na-ukrayinskomu-radio-sumy/
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Окрім цього, фахівці Регіонального центру готують юридичні консультації 
для публікацій в друкованих, інтернет-ЗМІ, а також для розміщення на сайті 
системи безоплатної правової допомоги. Зокрема, з нагоди відзначення 
всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги жителям Сумщини 
нагадали про можливість скористатися послугами та сервісами системи БПД на 
сайті обласної державної адміністрації. 

 

 
 
На фото: скрін статті фахівців Регіонального центру із сайту Сумської обласної 
державної адміністрації ,  10.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/23028-vseukrayinskyy-den-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomohy-de-ta-
yak-mozhut-zakhystyty-svoyi-prava-zhyteli-sumshchyny.html 

 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/23028-vseukrayinskyy-den-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomohy-de-ta-yak-mozhut-zakhystyty-svoyi-prava-zhyteli-sumshchyny.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/23028-vseukrayinskyy-den-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomohy-de-ta-yak-mozhut-zakhystyty-svoyi-prava-zhyteli-sumshchyny.html
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[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 
 

1.2.5 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів 
 
Фахівці системи БПД Сумщини долучилися до реалізації проєкту  

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».  
Для того, щоб ці консультації були максимально зрозумілими для 

клієнтів, а також сприяли вирішенню їхніх проблемних питань, фахівці центрів 
та бюро правової допомоги Сумщини долучилися до онлайн-навчання. 

За участі начальника відділу Управління забезпечення якості правової 
допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги Дмитра 
Красовського, керівництва Регіонального центру, юристи розглянули низку 
актуальних питань. Зокрема, акцентували увагу на якості надання правових 
консультацій. 

 

 
 
На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко під час онлайн-навчання в 
межах проєкту  «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»,  23.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/onlajn-navchannya-fahivtsiv-systemy-bpd-sumshhyny-u-
mezhah-proyektu-pryskorennya-pryvatnyh-investytsij-u-silske-gospodarstvo/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/onlajn-navchannya-fahivtsiv-systemy-bpd-sumshhyny-u-mezhah-proyektu-pryskorennya-pryvatnyh-investytsij-u-silske-gospodarstvo/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/onlajn-navchannya-fahivtsiv-systemy-bpd-sumshhyny-u-mezhah-proyektu-pryskorennya-pryvatnyh-investytsij-u-silske-gospodarstvo/
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Чимало часу фахівці системи БПД Сумщини приділяють навчанню, 
підвищенню свого професійного рівня, беручи участь у різних тренінгах, 
вебінарах тощо.  

Так, юрист Регіонального центру Ігор Шпак долучився до 2-денного 
онлайн-тренінгу, організованого Координаційним центром з надання правової 
допомоги спільно з Всеукраїнською благодійною організацією "Українська 
фундація правової допомоги " та БО "Мережа 100% життя".  

Під час нього розглядалися питання: 
- Медичний аспект при наданні правової допомоги особам, які відносяться до 

вразливих до ВІЛ груп населення 

- Антидискримінаційне законодавство 

- Захист, реалізація, відновлення сімейних прав уразливих до ВІЛ груп 

населення 

- Надання правової допомоги особам, щодо яких розглядаються справи про 

адміністративні правопорушення за ст. 130 КУпАП та ін. 

 
 
На фото: юрист Регіонального центру Ігор Шпак під час участі у дводенному онлайн-
тренінгу,  16.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3641472822599855 
 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3641472822599855
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Про протидію сексуальній експлуатації та сексуальному насильству, а 
також про фіксацію можливих звернень громадян щодо грубих порушень з боку 
співробітників гуманітарних організацій говорили під час тренінгу, який 
провели представники управління ООН з координації гуманітраних справ. 
Долучився до заходу й юрист Регіонального центру Ігор Шпак. 
 

 
 

На фото: юрист Регіонального центру Ігор Шпак під час участі в онлайн-тренінгу,  
26.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3588949024518902 

 
  

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3588949024518902
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Постійною є взаємодія Регіонального центру з адвокатами, які 
співпрацюють із системою БПД. І ця взаємодія полягає не лише у видачі 
доручень правозахисникам, а й організація й проведення спільних тренінгів, 
семінарів, вебінарів тощо. Зокрема, Координаційний центр з надання правової 
допомоги за підтримки офісу Ради Європи ініціював проведення каскадних 
тренінгів для адвокатів системи безоплатної правової допомоги на тему 
«Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування крізь призму 
європейських стандартів». У Сумах дводенний тренінг провели досвідчені 
адвокати системи БПД Олексій Назаренко та Олена Сомок. 

 

 
 
На фото: тренінг «Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування крізь призму 
європейських стандартів» за участі адвокатів системи БПД Сумщини,  12.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-advokaty-systemy-bpd-vzyaly-uchast-u-
dvodennomu-kaskadnomu-treningu/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-advokaty-systemy-bpd-vzyaly-uchast-u-dvodennomu-kaskadnomu-treningu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-advokaty-systemy-bpd-vzyaly-uchast-u-dvodennomu-kaskadnomu-treningu/
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19 грудня своє професійне свято відзначила адвокатська спільнота. 
Взаємодія системи безоплатної правової допомоги з правозахисниками є 
ключовою, а та кількість успішних справ, яка є на сьогодні, свідчить про високий 
професіоналізм адвокатів, які співпрацюють із центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. З нагоди свята адвокатів нагородили Подяками 
Координаційного центру з надання правової допомоги. 

 

 
 

На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко вручає Подяку адвокату 
системи БПД Сумщини Анні Кубановій,  18.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/advokaty-systemy-bpd-sumshhyny-profesionalizm-
vidpovidalnist-rezultatyvnist/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/advokaty-systemy-bpd-sumshhyny-profesionalizm-vidpovidalnist-rezultatyvnist/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/advokaty-systemy-bpd-sumshhyny-profesionalizm-vidpovidalnist-rezultatyvnist/
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На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко вручає Подяку адвокату 
системи БПД Сумщини Олександрі Ковальовій,  18.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/advokaty-systemy-bpd-sumshhyny-profesionalizm-
vidpovidalnist-rezultatyvnist/ 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/advokaty-systemy-bpd-sumshhyny-profesionalizm-vidpovidalnist-rezultatyvnist/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/advokaty-systemy-bpd-sumshhyny-profesionalizm-vidpovidalnist-rezultatyvnist/
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А до Дня юриста правники Регіонального центру заслужено отримали 
почесні нагороди за зразкове виконання службових обов’язків, проявлену 
ініціативність в роботі та з нагоди професійного свята. Юристи нагороджені 
подяками від Координаційного центру з надання правової допомоги, Сумської 
обласної ради, Сумської обласної державної адміністрації. 

 

 
 
На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко вручає Подяку Валентині 
Волобуєвій,  19.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3483472858399853 
 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3483472858399853
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На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко вручає Подяку Юлії 
Андріяновій,  08.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3452255151521624 
 

 
 
На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко вручає Подяку Володимиру 
Жалковському,  08.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:  
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3452255151521624 

 
 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3452255151521624
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3452255151521624
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[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав 
 
 

1.3.1 Відновне правосуддя / медіація 
 
 
У 4 кварталі 2020 року Регіональний центр продовжив реалізацію проєкту 

«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушення».  

 
Цей проєкт впроваджується Міністерством юстиції України, Генеральною 

прокуратурою України на базі системи надання безоплатної правової допомоги 
і за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 
Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх та 
ГО «Платформа прав людини».  

 
На базі Сумської обласної прокуратори відбулася онлайн-зустріч з 

прокурорами місцевих прокуратур у межах проєкту «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 
правопорушення».  

 
Її провели заступниця директора Регіонального центру Валентина 

Волобуєва спільно з начальником відділу захисту інтересів дітей та протидії 
насильству Сумської обласної прокуратори Сергієм Сегидою.  

 
Під час онлайн-зустрічі з прокурорами представниця системи БПД 

роз’яснила, за яким алгоритмом відбувається реалізація проєкту та участь усіх 
сторін.  

 
Також фахівчиня зазначила, що на кінець 2020 року в Сумській області є 

три кейси з угодами про примирення правопорушників з потерпілими й два 
рішення суду про звільнення правопорушника від кримінальної 
відповідальності та закриття кримінального провадження. 
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На фото: заступниця директора Регіонального центру Валентина Волобуєва з 
начальником відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Сумської обласної 
прокуратори Сергієм Сегидою під час онлайн-зустрічі в межах проєкту «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 
правопорушення»,  23.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidnovne-pravosuddya-onlajn-zustrich-z-prokuroramy-
sumskoyi-oblasti/ 

 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidnovne-pravosuddya-onlajn-zustrich-z-prokuroramy-sumskoyi-oblasti/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidnovne-pravosuddya-onlajn-zustrich-z-prokuroramy-sumskoyi-oblasti/
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Успішні кейси в межах проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, 
які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» на Сумщині 
розміщені на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги в 
рубриці «Успішні справи». 

 

 
 
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/na-vkradenomu-velosypedi-daleko-ne-zayidesh-istoriya-
uchasnyka-programy-z-vidnovnogo-pravosuddya-na-sumshhyni/ 

 

 
 
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pidlitok-i-zakon-uspishna-realizatsiya-vidnovnogo-
pravosuddya-na-sumshhyni/ 

  

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/na-vkradenomu-velosypedi-daleko-ne-zayidesh-istoriya-uchasnyka-programy-z-vidnovnogo-pravosuddya-na-sumshhyni/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/na-vkradenomu-velosypedi-daleko-ne-zayidesh-istoriya-uchasnyka-programy-z-vidnovnogo-pravosuddya-na-sumshhyni/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pidlitok-i-zakon-uspishna-realizatsiya-vidnovnogo-pravosuddya-na-sumshhyni/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pidlitok-i-zakon-uspishna-realizatsiya-vidnovnogo-pravosuddya-na-sumshhyni/
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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 
 
Плануючи та організовуючи правопросвітницькі заходи, фахівці 

Регіонального центру орієнтуються на різні верстви населення, вивчаючи їхні 
правові потреби. Також працівники системи БПД Сумщини ініціюють 
проведення заходів з нагоди різних державних свят. Зокрема, з нагоди Дня 
людей похилого віку відбувся круглий стіл, участь у якому взяли фахівці системи 
безоплатної правової допомоги, приймальні УГСПЛ м. Суми, представників 
громадських організацій «Північна правозахисна група», «Бюро правничих 
комунікацій», а також до заходу долучилася регіональна координаторка 
взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Сумській області. 

Учасники обговорили питання, з якими найчастіше звертаються клієнти 
похилого віку, алгоритм надання правової допомоги цій категорії населення, 
важливість правопросвітницьких заходів. Адже такі люди є дуже довірливими й 
можуть постраждати від злочинних дій шахраїв. А ще їм складно орієнтуватися 
в правовому полі, слідкувати за змінами в законодавстві й розумітися в 
юридичних питаннях.  

Під час круглого столу фахівці також узгодили тематику просвітницьких 
заходів до кінця поточного року, цільовою аудиторією яких будуть саме люди 
похилого віку. А також визначили коло партнерів, які зможуть долучитися до 
їхньої реалізації. 

 

 
 

На фото: учасники круглого столу з нагоди Дня людей похилого віку,  01.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3433521753394964 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3433521753394964
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Систематичного характеру мають просвітницькі зустрічі, які проводять 
фахівці Регіонального центру для держслужбовців регіону. Так, очільниця 
Регіонального центру Олена Демченко провела онлайн-правопросвітницьку 
зустріч з посадовими особами місцевого самоврядування виконавчих комітетів 
структурних підрозділів міських рад. Під час неї обговорили питання державної 
ґендерної політки як одного з основних регулятивних механізмів суспільного 
життя. А також порушили тему ґендерної дискримінації за національним та 
міжнародним законодавством. 

 

 
 

На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко під час проведення онлайн-
правопросвітницької зустрічі з посадовими особами місцевого самоврядування виконавчих 
комітетів структурних підрозділів міських рад,  08.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pytannya-derzhavnoyi-gendernoyi-polityky-ta-gendernoyi-
dyskryminatsiyi-obgovoryuvaly-z-predstavnykamy-oms-sumshhyny/ 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pytannya-derzhavnoyi-gendernoyi-polityky-ta-gendernoyi-dyskryminatsiyi-obgovoryuvaly-z-predstavnykamy-oms-sumshhyny/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pytannya-derzhavnoyi-gendernoyi-polityky-ta-gendernoyi-dyskryminatsiyi-obgovoryuvaly-z-predstavnykamy-oms-sumshhyny/
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На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко під час проведення онлайн- 
зустрічі з державними службовцями, вперше призначеними на посади державної служби в 
Сумську обласну та районні державні адміністрації,  23.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-nadijnyj-sposib-
zahystu-prav-ta-svobod-lyudyny/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-nadijnyj-sposib-zahystu-prav-ta-svobod-lyudyny/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-nadijnyj-sposib-zahystu-prav-ta-svobod-lyudyny/
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Також очільниця Регіонального центру провела дистанційне навчання в 
синхронному режимі для фахівців Головного управління Пенсійного фонду 
України в Сумській області. Олена Демченко презентувала роботу як 
Регіонального, так і місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Сумщини, а також бюро правової допомоги, які успішно 
функціонують у всіх районах області. Слухачі ознайомилися із сервісами 
системи БПД, роботою контактного центру, який дозволяє громадянам 
отримати юридичні консультації та роз’яснення в телефонному режимі за 
номером 0 800 213 103. 

 

 
 
На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко проводить  дистанційне 
навчання в синхронному режимі для фахівців Головного управління Пенсійного фонду 
України в Сумській області,  05.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/dystantsijne-navchannya-v-synhronnomu-rezhymi-dlya-
fahivtsiv-golovnogo-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-sumskij-oblasti/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/dystantsijne-navchannya-v-synhronnomu-rezhymi-dlya-fahivtsiv-golovnogo-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-sumskij-oblasti/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/dystantsijne-navchannya-v-synhronnomu-rezhymi-dlya-fahivtsiv-golovnogo-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-sumskij-oblasti/
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А для фахівців з питань праці структурних підрозділів соціального захисту 
населення районних державних адміністрацій, міських рад юрист 
Регіонального центру Володимир Жалковський провів навчання в онлайн-
режимі, під час якого поінформував про інститут викривачів як перспективу 
ефективної боротьби з корупцією, а також ознайомив із діяльністю та сервісами 
системи безоплатної правової допомоги в Україні. 

 

 
 
На фото: юрист Регіонального центру Володимир Жалковський проводить  онлайн-
навчання для фахівців з питань праці структурних підрозділів соціального захисту 
населення районних державних адміністрацій, міських рад,  08.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3452941041453035 

 
  

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3452941041453035
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Заступниця директора Регіонального центру Валентина Волобуєва, у свою 
чергу, провела тематичну зустріч з державними службовцями управління 
Державної служби якості освіти. Обговорили правові аспекти захисту особи у 
разі корупційних правопорушень. 

 

 
 
На фото: заступниця директора Регіонального центру Валентина Волобуєва проводить  
тематичну зустріч з державними службовцями управління Державної служби якості 
освіти,  01.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3430596653687474 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3430596653687474
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Щорічно фахівці Регіонального центру спільно з партнерами проводять 
низку заходів у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Не 
винятком став і 2020 рік навіть в умовах карантинних обмежень. На відкритому 
повітрі, зважаючи на дистанцію на засоби безпеки, представники системи БПД 
провели  захід #ДійПротиНасильства  спільно з представниками ГО «Північна 
правозахисна група», Управління дотримання прав людини та Управління 
превентивної діяльності та ювенальної превенції. 

Мета заходу — це привернення уваги громадськості до актуальних для 
українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії 
гендерному насильству, торгівлі людьми та жорстокому поводженню з дітьми. 

Організатори створили декілька локацій: «Долоньки проти насильства», 
інформативні банери «Річ у тім» та «Допомога поруч». 

Пересічним громадянам розповідали про всі види насильства, їхні ознаки 
й про важливість не замовчувати ці випадки.  

Також сумчанам пропонували відповісти на запитання «Чи знаєш ти, куди 
звертатися у випадках домашнього насильства?» й прикріпити відповідну 
наліпку на інформаційний стенд.  

 

 
 
На фото: фахівчиня Регіонального центру Олена Омельченко під час вуличного 
інформування в межах акції «16 днів проти насильства»,  27.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-na-tsentralnij-ploshhi-mista-vidbulasya-aktsiya-dij-
proty-nasylstva/ 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUeNf_LBD0cd7MJgvLkXZjKUpFviT4MI8XbsIch5HcYSeAANA08w_FeOYEAYYga-ilZP9h9o49O3QpV0gL2PE30skDCUyeKlYhhmkSymTOWVFR702ElgSSq0EMeA8KjWfqNm3t8PIXuOZ3WEO19FowZ&__tn__=*NK-R
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-na-tsentralnij-ploshhi-mista-vidbulasya-aktsiya-dij-proty-nasylstva/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-na-tsentralnij-ploshhi-mista-vidbulasya-aktsiya-dij-proty-nasylstva/
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Значну увагу правопросвітництву приділяють представники Регіонального 
центру серед учнівської молоді. Так, фахівці Регіонального центру Олена 
Омельченко та Володимир Лящевський провели правопросвітницькі уроки для 
учнів 7 та 8 класів обласного ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса» на 
тему «Відповідальність неповнолітніх». 

 

 
 
На фото: фахівці Регіонального центру проводять правопросвітницький урок для 
вихованців обласного ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса»,  30.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidpovidalnist-nepovnolitnih-pravoprosvitnytski-uroky-dlya-
vyhovantsiv-sumskogo-oblasnogo-litseyu-internatu-sportyvnogo-profilyu-barsa/ 
 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidpovidalnist-nepovnolitnih-pravoprosvitnytski-uroky-dlya-vyhovantsiv-sumskogo-oblasnogo-litseyu-internatu-sportyvnogo-profilyu-barsa/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidpovidalnist-nepovnolitnih-pravoprosvitnytski-uroky-dlya-vyhovantsiv-sumskogo-oblasnogo-litseyu-internatu-sportyvnogo-profilyu-barsa/
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У межах XVIІ Мандрівного міжнародного фестивалю документального 
кіно про права людини Docudays UA у Сумській області відбувся онлайн-захід 
для молоді «Sumy ТІН СПІРІТ туса».  

Представники студентського самоврядування, громадських організацій та 
установ обговорили актуальне на сьогодні питання: в якому форматі та які 
соціально спрямовані послуги можна отримати в умовах карантину в Сумах. 

Карантинне сьогодення докорінно змінило не лише звичний розпорядок 
життя людей, а й формат отримання ряду послуг.  

Те, що раніше було доступним, зараз стало частковим або має 
обмежений характер.  

Дистанційна робота закладів соціального спрямування, змінений 
характер надання та отримання послуг, обмежений доступ до раніше відкритих 
центрів для молоді – такі умови наразі диктують сучасні реалії.  

Разом з тим потреба в різних видах допомоги, зокрема для молоді, 
залишається актуальною.  

Так, фахівчиня Регіонального центру Олена Омельченко зазначила, що 
навіть в період пандемії роботу центрів та бюро правової допомоги неможливо 
поставити на паузу, адже громадяни потребують правового захисту та 
консультацій.  

Тож ті онлайн-сервіси, які система БПД мала ще до карантинних 
обмежень, повністю виправдали свої необхідність, і саме ними значною мірою 
стали послуговуватися клієнти центрів та бюро.  

Фахівчиня зазначила, що молодь може отримати юридичні консультації 
та роз’яснення не виходячи з дому, у зручний час та незалежно від місця свого 
перебування в телефонному режимі за єдиним номером системи БПД: 
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На фото: фахівчиня Регіонального центру Олена Омельченко інформує про правові послуги 
для молоді в період карантину під час онлайн-заходу в межах XVIІ Мандрівного 
міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Сумській 
області,  28.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/yak-molodi-m-sum-otrymaty-pravovu-dopomogu-v-umovah-
karantynu-onlajn-seminar-v-mezhah-festyvalyu-docudays-ua/ 

 
  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/yak-molodi-m-sum-otrymaty-pravovu-dopomogu-v-umovah-karantynu-onlajn-seminar-v-mezhah-festyvalyu-docudays-ua/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/yak-molodi-m-sum-otrymaty-pravovu-dopomogu-v-umovah-karantynu-onlajn-seminar-v-mezhah-festyvalyu-docudays-ua/
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Напередодні Дня юриста керівники юридичних клінік Сумського 
національного аграрного університету, Сумського державного університету та 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ 
запросили фахівців системи безоплатної правової допомоги провести тренінг 
для студентів. Він мав на меті об’єднати студентів-правників різних закладів 
вищої освіти, підвищити рівень їхньої правової освіти й отримати досвід від 
фахівців центрів з надання БВПД у роботі з клієнтами. Тренерками заходу 
виступили Олена Омельченко та Олена Бондар. 

Представниці Регіонального та Сумського місцевого центру з надання 
БВПД запропонували студентам інтенсив-курс «Правовий лабіринт», який 
складався з різних модулів і передбачав виконання тематичних завдань. 
 

 
 
На фото: тренінг для студентів юридичних клінік м. Суми, 07.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/fahivtsi-systemy-bpd-provely-trening-pravovyj-labirynt-dlya-
studentiv-yurydychnyh-klinik-m-sumy/ 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/fahivtsi-systemy-bpd-provely-trening-pravovyj-labirynt-dlya-studentiv-yurydychnyh-klinik-m-sumy/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/fahivtsi-systemy-bpd-provely-trening-pravovyj-labirynt-dlya-studentiv-yurydychnyh-klinik-m-sumy/
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А в Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. 
Берестовського ініціювали проведення відритих уроків «Моя професія». 
Цьогоріч звичний формат події змінився і провести урок адміністрація закладу 
запропонувала батькам учнів. Несприятлива епідеміологічна ситуація внесла 
свої корективи. Тому батьки проводили заняття дистанційно або ж за наявності 
негативного ПЛР-тесту – безпосередньо у класі. Презентувати професію 
адвоката запросили заступницю директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Сумській області Валентину Волобуєву. 
 

 
 
На фото: заступниця директора Регіонального центру Валентина Волобуєва під час 
відкритого уроку в Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №12, 02.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidkrytyj-urok-moya-profesiya-naperedodni-dnya-yurysta-
provely-v-sumskij-zosh-12/ 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidkrytyj-urok-moya-profesiya-naperedodni-dnya-yurysta-provely-v-sumskij-zosh-12/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidkrytyj-urok-moya-profesiya-naperedodni-dnya-yurysta-provely-v-sumskij-zosh-12/
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Усе ще актуальною для школярів, батьків та вчителів залишається тема 
булінгу в учнівському середовищі. Тому представники системи БПД Сумщини 
продовжують просвітницьку роботу в цьому напрямку. Так, фахівчиня 
Регіонального центру Олена Омельченко провела для учнів Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 урок під девізом «Дражнити чи все ж 
таки дружити?». Разом з дітьми обговорили причини, наслідки, а також 
відповідальність за вчинення булінгу в ігровій формі.  

 

 
  
На фото: фахівчиня Регіонального центру Олена Омельченко під час проведення 
правопросвітницького заходу в Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №9, 12.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prychyny-ta-naslidky-bulingu-obgovoryly-z-uchnyamy-
sumskoyi-spetsializovanoyi-shkoly-9/ 
 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prychyny-ta-naslidky-bulingu-obgovoryly-z-uchnyamy-sumskoyi-spetsializovanoyi-shkoly-9/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/prychyny-ta-naslidky-bulingu-obgovoryly-z-uchnyamy-sumskoyi-spetsializovanoyi-shkoly-9/
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На фото: фахівчиня Регіонального центру Олена Омельченко під час проведення 
правопросвітницького заходу в Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №9, 22.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/shkola-bez-nasyllya-pravoprosvitnytski-uroky-dlya-sumskyh-
shkolyariv/ 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/shkola-bez-nasyllya-pravoprosvitnytski-uroky-dlya-sumskyh-shkolyariv/
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Окрім цього, працівники системи БПД активно долучають студентську 
молодь до різних активностей, стимулюють отримувати нові знання й 
ознайомлюють із сервісами системи БПД. Зокрема, Регіональний центр з 
нагоди відзначення професійного свята Дня юриста оголосив конкурс на краще 
студентське есе “Мій вибір – професія юриста і захист прав громадян”. Участь у 
конкурсі мали змогу взяти студенти, які здобувають освіту за спеціальністю 
“Право” (незалежно від курсу). Конкурсант мав надіслати одне есе на тему “Мій 
вибір – професія юриста і захист прав громадян”. Переможницею Конкурсу 
стала Наталія Тимченко – студентка І курсу Сумського національного аграрного 
університету, яка разом з грамотою отримала сертифікат на право 
індивідуального стажування на базі Регіонального центру з надання БВПД та 
Сумського місцевого центру з надання БВПД. 
 

 
 

На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко та переможниця Конкурсу 
студентських есе Наталія Тимченко , 09.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-nagorodyly-peremozhtsiv-konkursu-studentskyh-
ese-z-nagody-dnya-yurysta/ 

 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-nagorodyly-peremozhtsiv-konkursu-studentskyh-ese-z-nagody-dnya-yurysta/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-nagorodyly-peremozhtsiv-konkursu-studentskyh-ese-z-nagody-dnya-yurysta/
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Студентів Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ ознайомили з проєктом «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 
правопорушення» й діяльністю системи БПД загалом. 
 

 
 

На фото: фахівчиня Регіонального центру Олена Омельченко під час проведення онлайн-
заходу для студентів Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, 05.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/studentam-sumskoyi-filiyi-harkivskogo-natsionalnogo-
universytetu-vnutrishnih-sprav-rozpovily-pro-proyekt-vidnovne-pravosuddya/ 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/studentam-sumskoyi-filiyi-harkivskogo-natsionalnogo-universytetu-vnutrishnih-sprav-rozpovily-pro-proyekt-vidnovne-pravosuddya/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/studentam-sumskoyi-filiyi-harkivskogo-natsionalnogo-universytetu-vnutrishnih-sprav-rozpovily-pro-proyekt-vidnovne-pravosuddya/
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Також у звітному періоді продовжилася співпраця Регіонального центру із 

Сумським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Так, 
юрист Регіонального центру Ігор Шпак під час онлайн-зустрічі з прийомними 
батьками та батьками-вихователями розповів про захист прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема щодо забезпечення їхніх 
майнових та житлових прав.   
 

 
 

На фото: юрист Регіонального центру Ігор Шпак під час онлайн-зустрічі з прийомними 
батьками та батьками-вихователями, 17.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-obgovoryly-pytannya-zahystu-prav-ditej-syrit-ta-
ditej-pozbavlenyh-batkivskogo-pikluvannya/ 
 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/u-sumah-obgovoryly-pytannya-zahystu-prav-ditej-syrit-ta-ditej-pozbavlenyh-batkivskogo-pikluvannya/
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Люди у територіальних громадах  
мають кращі можливості для реалізації своїх прав 

49 

 

 

Активною є співпраця Регіонального центру і з громадськими 
організаціями. ГО «Сумське громадське коло» у партнерстві із системою 
безоплатної правової допомоги Сумщини протягом травня 2020 року провела 
онлайн-дослідження щодо визначення ґендерних потреб населення окремих 
територіальних громад Сумської області. Результати дослідження обговорили 
під час зустрічі на базі Регіонального центру. 
 

 
 
На фото: представники Регіонального центру та ГО «Сумське громадське коло» 
презентують результати опитування щодо визначення ґендерних потреб населення 
окремих територіальних громад Сумської області, 30.10.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-rezultaty-onlajn-doslidzhennya-shhodo-vyznachennya-
gendernyh-potreb-naselennya-otg-sumshhyny/ 
 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-rezultaty-onlajn-doslidzhennya-shhodo-vyznachennya-gendernyh-potreb-naselennya-otg-sumshhyny/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-rezultaty-onlajn-doslidzhennya-shhodo-vyznachennya-gendernyh-potreb-naselennya-otg-sumshhyny/
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На фото: представники Регіонального центру та ГО «Сумське громадське коло» під час 
робочої зустрічі щодо планування спільної діяльності на 2021 рік, 24.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3661740457239758 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sumy.legalaid.gov.ua/posts/3661740457239758
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[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 
інноваційною, ефективною 

 

1.4.3 Удосконалення управління системою БПД 
 
Щопонеділка в Регіональному центрі проводиться засідання апаратної 

наради під головуванням директорки центру Олени Демченко.  
Під час наради визначаються першочергові завдання на поточний 

тиждень, аналізуються проблемні питання, плануються просвітницькі заходи 
тощо.  

Також систематично проводяться керівні ради за участі керівництва 
системи БПД Сумщини.  

Зокрема, про підсумки діяльності центрів з надання БВПД за 9 місяців 
2020 року говорили директори Регіонального та місцевих центрів під час 
онлайн-наради.  

 

 
 

На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко під час проведення керівної 
ради за підсумками діяльності системи БПД Сумщини за 9 місяців 2020 року, 20.11.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pidsumky-diyalnosti-tsentriv-z-nadannya-bvpd-sumshhyny-
za-9-misyatsiv-2020-roku/ 

 

  

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pidsumky-diyalnosti-tsentriv-z-nadannya-bvpd-sumshhyny-za-9-misyatsiv-2020-roku/
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Також під головуванням очільниці Регіонального центру Олени Демченко 
відбулося онлайн-засідання керівної ради за участі всіх директорів місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сумщини щодо 
юрисдикції центрів та бюро правової допомоги у зв’язку з новим районуванням 
Сумської області в межах процесу децентралізації в Україні.   

Відповідно до постанови Верховної ради України № 807-ІХ від 17 липня 
2020 року на Сумщині утворено 5 районів: Конотопський, Охтирський 
Роменський, Сумський та Шосткинський.  

Члени керівної ради одноголосно вирішили: прийняти пропозиції 
керівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги щодо встановлення юрисдикції місцевих центрів та їхніх самостійних 
підрозділів – бюро правової допомоги та інформувати Координаційний центр з 
надання правової допомоги для прийняття відповідних рішень. 

 

 
 

На фото: директорка Регіонального центру Олена Демченко під час проведення керівної 
ради, 28.12.2020 
Детальніше  за  посиланням:   
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vstanovlennya-yurysdyktsiyi-mistsevyh-tsentriv-z-nadannya-
bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy-klyuchove-pytannya-kerivnoyi-rady-na-sumshhyni/ 
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Розділ II. Результативні показники діяльності 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 
 
Протягом 4 кварталу 2020 року Регіональним центром з надання БВПД 

у Сумській області видано 631доручень адвокатам для надання БВПД, у тому 
числі:  

 

353 для здійснення захисту за призначенням 

57 
для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

79 
особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та/або 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою 

8 особам, до яких застосовано адміністративне затримання 

1 особам, до яких застосовано адміністративний арешт 

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

6 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі 

114 
у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК 

0 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 

422 372 354 353 1501 

2 Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

43 30 54 57 184 

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

94 98 77 79 348 

4 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

1 2 4 8 15 

5 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

1 0 1 1 3 

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

16 26 15 27 84 

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

3 6 3 6 18 

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

88 101 123 114 426 

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

1 0 0 0 1 

 
Разом за всіма категоріями осіб 669 635 631 645 2 580 
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    Діаграма  2          Розподіл осіб за дорученнями, виданими Регіональним 
центром 

 

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром  
у 4 кварталі 2020 року: 
 

здійснено моніторинг 
якості роботи адвокатів у 0 

судових  засіданнях  у  кримінальних  
провадженнях 

здійснено моніторинг 
якості роботи адвокатів у 0 

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

                    проведено 0 бесід  з  клієнтами 

                    проведено 1 Анонімне анкетування адвокатів 

                      проведено 292 
перевірок  достовірності  наданої  
адвокатами  інформації  за  вразливими  
категоріями  суб’єктів  права  на  БВПД 

Захист за 
призначенням; 353; 

55%

Окремі процесуальні 
дії; 57; 9%

Затримані та/або 
тримання під 

вартою; 79; 12%

Адміністративне 
затримання; 8; 1%

Адміністративний 
арешт; 1; 0%

Примусові заходи 
медичного 

характеру; 27; 4%

Засуджені до 
покарання; 6; 1%

Відповідно до статті 
537 КПК; 114; 18%

Екстрадиція; 0; 0%
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ВИСНОВОК: 
 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області 
у 4 кварталі 2020 року показав спроможність ефективно 
виконувати поставлені державою завдання 

 

 

Усі заплановані заходи регіонального Плану діяльності  
на 2020 рік у Сумській області виконані  своєчасно, 
повністю  та  якісно. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:rc.sumy@legalaid.sm.ua
mailto:office.sumy@legalaid.sm.ua

