
ВИТЯГ  ІЗ  ПРОТОКОЛУ № 2 

засідання керівної ради Регіонального центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області та  

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

 

 

м. Суми              05.02.2021 

 

Головуючий: Демченко О.М., директорка 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., 

директорка Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі ‒ Охтирський місцевий центр); Трошечко В.В. директорка 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., заступниця начальника відділу комунікацій та правопросвітництва 

Регіонального центру. 

Запрошені: Волобуєва В.Г., заступниця директора Регіонального центру; Литвиненко С.В., 

головна бухгалтерка Регіонального центру. 

 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Підбиття підсумків роботи Регіонального та місцевих центрів за ІV квартал/2020 рік 

(Демченко О.М., Муха О.М., Козир Т.О., Трошечко В.В., Гудіма М.В.). 

2. Окремі статистичні показники діяльності місцевих центрів за ІV квартал/ 2020 рік. Рейтингова 

складова бюро правової допомоги у ІV кварталі  2020 року (Поставська Н.І.). 

3. Аналіз виконання кошторису за ІV квартал/2020 рік (Литвиненко С.В., директори місцевих 

центрів) (інформаційні довідки  у паперовому вигляді). 

4. Про розгляд проєктів річних планів діяльності на 2021 рік Регіонального та місцевих центрів, 

регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 2021 рік 

(Демченко О.М., директори МЦ). 

5. Про розгляд проєкту пропозицій щодо фінансування заходів проєкту річного плану діяльності 

Регіонального, місцевих центрів на 2021 рік та узагальнених пропозицій щодо фінансування 

заходів регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 2021 

рік   (Литвиненко С.В., директори МЦ). 

6. Питання основної діяльності місцевих центрів за ІV квартал/2020 рік (інформаційні довідки у 

паперовому вигляді): 

6.1. Матеріально-технічне забезпечення (директори МЦ); 

6.2. Інновації підходів та запровадження кращих практик (директори МЦ); 

6.3. Нормотворчість через робочі групи (директори МЦ); 

6.4.Узагальнення звернень громадян до Регіонального та місцевих центрів за ІV квартал/2020 

рік (Поставська Н.І., директори МЦ). 

7. Дотримання фахівцями системи безоплатної правової допомоги Правил етичної поведінки 

працівників системи надання безоплатної правової допомоги (Демченко О.М.). 

8. Інші питання. 
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СЛУХАЛИ: зі вступним словом виступила Демченко О.М., яка запросила присутніх розглянути 

питання, внесені до порядку денного. Також зазначено, що після виступу очільник кожного 

місцевого центру визначає проблеми, що виникають у діяльності установи. 

ВИРІШИЛИ: розпочати роботу Керівної ради. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Демченко О.М.  – про підсумки роботи Регіонального центру за ІV квартал/      

2020 рік (додаток 1.1).  

Муху О.М. ‒ про підсумки роботи Конотопського місцевого центру за ІV квартал/2020 рік 

(додаток 1.2.). 

Козир Т.О. ‒ про підсумки роботи Охтирського місцевого центру за ІV квартал/2020 рік  

(додаток 1.3). 

Трошечко В.В. ‒ про підсумки роботи Сумського місцевого центру за ІV квартал/2020 рік 

(додаток 1.4). 

Гудіму М.В. ‒ про підсумки роботи Шосткинського місцевого центру за ІV квартал/2020 рік 

(додаток 1.5). 

 

ВИСТУПИЛИ: Демченко О.М., яка відмітила, що незважаючи на нові виклики, пов’язані зі 

зміною форматів проведення правопросвітницьких заходів, прийому громадян в умовах 

карантинних обмежень, рівень надання юридичних послуг залишається добрим. Інформовано 

про досвід роботи в Регіональному центрі з питань стану виконання меморандумів/договорів 

про співпрацю. Наголошено на співвідношенні кількісних та якісних показників під час 

реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», а саме 

залучення цільової аудиторії під час проведення правопросвітницьких заходів в умовах 

карантинних обмежень. Відмічено, що заслухана інформація містить глибокий аналіз роботи 

працівників системи. Детально розглянуто діяльність бюро правової допомоги.   

 

 

ВИРІШИЛИ: 1) роботу Регіонального та місцевих центрів за ІV квартал/2020 рік визнати 

доброю. 

 

2) директорам місцевих центрів провести онлайн наради щодо узагальнення результатів роботи 

місцевих центрів та визначити шляхи вирішення проблемних питань. Запросити до участі 

фахівців Регіонального центру згідно з графіком: 09.02.2021 – Охтирський місцевий центр; 

10.02.2021 – Шосткинський місцевий центр; 15.02.2021 – Сумський місцевий центр; 16.02.2021– 

Конотопський місцевий центр. 

Термін виконання: до 16.02.2021. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Поставську Н.І. про окремі статистичні показники діяльності місцевих центрів 

за ІV квартал/2020 рік. Рейтингова складова бюро правової допомоги у ІV кварталі/2020 році 

(додаток 2).   

 

ВИРІШИЛИ: інформацію про окремі статистичні показники діяльності місцевих центрів за ІV 

квартал/2020 рік; рейтингову складову бюро правової допомоги у ІV кварталі/2020 році; узяти 

до відома. 

 

Директорам місцевих центрів: 
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1) під час проведення правопросвітницької діяльності застосовувати  формати проведення 

заходів з урахуванням діючих карантинних обмежень. 

Термін виконання: постійно. 

 

2) ключовими пріоритетами у діяльності місцевих центрів та їх структурних підрозділів – 

бюро правової допомоги залишаються доступність, якість, ефективність.  

Термін виконання: І квартал 2021 року. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

3) надати пропозиції до проєкту рейтингової складової діяльності місцевих центрів/бюро 

правової допомоги на 2021 року з включенням нових показників Регіональному центру.  

Термін виконання: 26.02.2021. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Литвиненко С.В.  - про аналіз виконання кошторису Регіонального центру за  

ІV квартал/2020 рік (додаток 3.1). 

Муху О.М. - про аналіз виконання кошторису Конотопського місцевого центру за  ІV квартал/ 

2020 рік (додаток 3.2). 

Козир Т.О. - про аналіз виконання кошторису Охтирського місцевого центру за ІV квартал/     

2020 рік (додаток 3.3). 

Трошечко В.В. - про аналіз виконання кошторису Сумського місцевого центру за ІV квартал/ 

2020 рік (додаток 3.4). 

Гудіму М.В. – про аналіз виконання кошторису Шосткинського місцевого центру за ІV квартал/ 

2020 рік (додаток 3.5). 

 

ВИРІШИЛИ: інформацію щодо виконання кошторису Регіонального та місцевих центрів за ІV 

квартал/2020 рік взяти до відома. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Демченко О.М., яка зазначила, що Координаційним центром з надання правової 

допомоги проведено стратегічні сесії щодо планування діяльності у 2021 році. Відповідно до  

доручення Координаційного центру з надання правової допомоги від  29.01.2021 № 001/10.1-

08/161 про Комунікативний план системи надання безоплатної правової допомоги на 2021 рік та 

основних напрямків розроблено проєкт річного плану діяльності Регіонального центру на 2021 

рік. 

 

Муху О.М. – про проєкт річного плану діяльності Конотопського місцевого центру на                               

2021 рік. 

 

Козир Т.О. - про проєкт річного плану діяльності Охтирського місцевого центру на                         

2021 рік. 

 

Трошечко В.В.- про проєкт річного плану діяльності Сумського місцевого центру на                

2021 рік. 

 

Гудіму М.В. - про проєкт річного плану діяльності Шосткинського місцевого центру на                   

2021 рік. 
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Поставську Н.І. -  про проєкт річного плану діяльності Регіонального центру на 2021 рік  та 

проєкт Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 2021 

рік.  

 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проєкти річних планів Регіонального, місцевих центрів та 

регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 2021 рік. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Муху О.М., який надав проєкт пропозицій щодо фінансування заходів проєкту 

річного плану діяльності Конотопського місцевого центру на 2021 рік.  

 

Козир Т.О., яка надала проєкт пропозицій щодо фінансування заходів проєкту річного плану 

діяльності Охтирського місцевого центру на 2021 рік.  

 

Трошечко В.В., яка надала проєкт пропозицій щодо фінансування заходів проєкту річного плану 

діяльності Сумського місцевого центру на 2021 рік.  

 

Гудіму М.В., який надав проєкт пропозицій щодо фінансування заходів проєкту річного плану 

діяльності Шосткинського місцевого центру на 2021 рік.  

 

Литвиненко С.В. надала проєкт пропозицій щодо фінансування заходів проєкту річного плану 

діяльності Регіонального центру на 2021 рік та узагальнені пропозиції щодо фінансування 

заходів Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 2021 

рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити пропозиції щодо фінансування заходів річних планів діяльності 

Регіонального та місцевих центрів та узагальнені пропозиції щодо фінансування заходів 

Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 2021 рік. 

 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Муху О.М., який доповів з основних питань діяльності Конотопського 

місцевого центру за ІV квартал/2020 рік: про стан матеріально-технічного забезпечення (додаток 

4.1.1), про інновації підходів та впровадження практик (додаток 4.1.2 ), про нормотворчість 

через робочі групи (додаток 4.1.3), про узагальнення звернень громадян (додаток 4.1.4). 

Козир Т.О., яка доповіла з основних питань діяльності Охтирського місцевого центру за                   

ІV квартал/2020 рік: про стан матеріально-технічного забезпечення (додаток 4.2.1), про інновації 

підходів та впровадження практик (додаток 4.2.2), про нормотворчість через робочі групи 

(додаток  4.2.3), про узагальнення звернень громадян (додаток 4.2.4). 

Трошечко В.В., яка доповіла з основних питань діяльності Сумського місцевого центру за ІV 

квартал/2020 рік: про стан матеріально-технічного забезпечення (додаток 4.3.1), про інновації 

підходів та впровадження практик (додаток 4.3.2), про нормотворчість через робочі групи 

(додаток 4.3.3), про узагальнення звернень громадян (додаток  4.3.4). 

Гудіму М.В., який доповів з основних питань діяльності Шосткинського місцевого центру за ІV 

квартал/2020 рік: про стан матеріально-технічного забезпечення (додаток 4.4.1), про інновації 

підходів та впровадження практик (додаток 4.4.2), про нормотворчість через робочі групи 

(додаток 4.4.3), про узагальнення звернень громадян (додаток 4.4.4). 

Поставську Н.І., яка доповіла про стан розгляду звернень громадян у Регіональному центрі за 

ІV квартал/2020 рік (додаток 4.4.5). 
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ВИРІШИЛИ: інформацію директорів місцевих центрів про стан матеріально-технічного 

забезпечення, про інновації підходів та впровадження практик, про нормотворчість через робочі 

групи, про узагальнення звернень громадян та Поставської Н.І. про стан розгляду звернень 

громадян у Регіональному центрі за ІV квартал/2020 рік узяти до відома. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: Демченко О.М., яка акцентувала увагу на неухильному дотриманні фахівцями 

системи безоплатної правової допомоги Сумщини вимог наказу Координаційного центру з 

надання правової допомоги від 29.03.2019 № 40 «Про затвердження Правил етичної поведінки 

працівників системи надання безоплатної правової допомоги». При виконанні своїх посадових 

обов’язків фахівці зобов’язані дотримуватися політичної нейтральності, не допускати впливу 

політичних інтересів на свої дії та рішення, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних 

політичних переконань або поглядів, не використовувати свої повноваження в інтересах 

політичних партій, їх осередків або окремих політиків. 

Працівники системи надання БПД мають дбати про авторитет та позитивну репутацію 

системи надання БПД. 

Працівники системи надання БПД у позаробочий час зобов’язані утримуватись від 

діяльності, яка може негативно вплинути на виконання ними посадових обов’язків або 

викликати сумнів і їх незалежності та об’єктивності; висловлювань та дій, що принижують 

честь та гідність фізичної особи, завдають шкоди діловій репутації фізичної або юридичної 

особи; дій, які можуть підірвати довіру та зашкодити авторитету системи надання БПД в 

суспільстві. 

ВИРІШИЛИ: директорам місцевих центрів розглянути питання дотримання фахівцями 

місцевих центрів/бюро правової допомоги Правил етичної поведінки працівників системи 

надання безоплатної правової допомоги, затверджених наказом Координаційного центру з 

надання правової допомоги від 29.03.2019 № 40.  

 

 

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 

 


