
ВИТЯГ ІЗ  ПРОТОКОЛУ № 3 

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                                 29.04.2021 

 

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 І квартал 2021 року 

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

2. Окремі статистичні показники діяльності місцевих центрів за І квартал 2021 року. Рейтингова 

складова бюро правової допомоги у І  кварталі 2021 року (Поставська Н.І.). 

3. Аналіз виконання кошторису за І квартал 2021 року (Литвиненко С.В., директори місцевих 

центрів). Про внесення змін до штатних розписів  Сумського та Шосткинського  місцевих 

центрів (доповідач Литвиненко С.В.).  

4. Питання основної діяльності місцевих центрів за І квартал 2021 року: 

4.1. Матеріально-технічне забезпечення (директори МЦ); 

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

4.3. Нормотворчість через робочі групи (директори МЦ); 

4.4.Узагальнення звернень громадян до Регіонального та місцевих центрів за І квартал 2021 року 

(Поставська Н.І., директори МЦ). 

5. Інші питання. 

 

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 завдання, що виникають у діяльності установи. 

ВИРІШИЛИ: розпочати роботу Керівної ради. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Волобуєву В.Г. – про підсумки роботи Регіонального центру за                                          

І квартал 2021 року.  

Муху О.М. ‒ про підсумки роботи Конотопського місцевого центру за І квартал 2021 року. 

Козир Т.О. ‒ про підсумки роботи Охтирського місцевого центру за І квартал 2021 року. 
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Трошечко В.В. ‒ про підсумки роботи Сумського місцевого центру за І квартал 2021 року. 

Гудіму М.В. ‒ про підсумки роботи Шосткинського місцевого центру за І квартал 2021 року. 

 

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. 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. Також акцентовано 

увагу щодо посилення контролю керівництва за якісним змістом наданих письмових 

консультацій із земельних питань.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1) роботу Регіонального та місцевих центрів за І квартал 2021 року визнати доброю. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: Трошечко В.В., яка запропонувала брати участь у заходах, що організуються 

місцевими центрами Сумщини, інших працівників системи безоплатної правової допомоги 

області. Директорка Сумського місцевого центру поділилася досвідом використання в роботі 

віртуальної мапи «Взаємодія правової допомоги та територіальних громад Сумського району». 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) директорам місцевих центрів запровадити співпрацю спікерів-правників місцевих центрів 

Сумщини під час проведення просвітницьких заходів. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: Муха О.М., Козир Т.О., Гудіма М.В., які відмітили актуальність створення 

єдиної мапи Сумщини, де будуть відмічені дати виїздів місцевих центрів/бюро правової 

допомоги до мешканців ОТГ. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) директорам місцевих центрів надавати до Регіонального центру інформацію щодо 

проведених виїздів до мешканців ОТГ. 

Термін виконання: до 30 числа щомісяця. 

 

2) Пачемі В.І., заступнику начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

та розвитку інфраструктури, створити в електронному форматі карту Сумщини з межами ОТГ, 

на якій відображаються дати виїздів фахівців системи БПД Сумщини до мешканців громад. 

Термін виконання: до 28.05.2021. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

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

за І квартал 2021 року. Рейтингова складова бюро правової допомоги у І кварталі 2021 року.   

 

ВИРІШИЛИ: інформацію про окремі статистичні показники діяльності місцевих центрів за                 

І квартал 2021 року; рейтингову складову бюро правової допомоги у І кварталі 2021 року, узяти 

до відома. 
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Директорам місцевих центрів: 

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: ІІ квартал 2021 року. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

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

І квартал 2021 року. Про подані пропозиції щодо внесення змін до штатних розписів Сумського 

та Шосткинського місцевих центрів.  

 Литвиненко С.В. зазначила, що відповідні зміни до штатних розписів Сумського та 

Шосткинського місцевих центрів з надання БВПД необхідні для рівномірного розподілу 

навантаження між працівниками у відділах центрів з метою ефективного виконання 

поставлених завдань. 

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

2021 року. 

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

2021 року. 

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

2021 року. 

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

2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1) інформацію щодо виконання кошторису Регіонального та місцевих центрів за І квартал 

2021 року, взяти до відома. 

2) погодити внесення змін до штатних розписів Сумського та Шосткинського місцевих центрів 

з надання БВПД. Директорам Сумського та Шосткинського місцевих центрів з надання БВПД  

подати відповідні зміни  до штатних розписів на затвердження до Регіонального центру. 

Термін виконання: до 07.05.2021. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

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

місцевого центру за І квартал 2021 року: про стан матеріально-технічного забезпечення, про 

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

узагальнення звернень громадян. 

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

І квартал 2021 року: про стан матеріально-технічного забезпечення, про інновації підходів та 

впровадження практик, про нормотворчість через робочі групи, про узагальнення звернень 

громадян. 

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

І квартал 2021 року: про стан матеріально-технічного забезпечення, про інновації підходів та 

впровадження практик, про нормотворчість через робочі групи, про узагальнення звернень 

громадян. 

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

І квартал 2021 року: про стан матеріально-технічного забезпечення, про інновації підходів та 
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впровадження практик, про нормотворчість через робочі групи, про узагальнення звернень 

громадян. 

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

І  квартал 2021 року. 

 

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 І  квартал 2021 року взяти до відома. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Демченко О.М., яка ознайомила директорів місцевих центрів з надання БВПД  

із листом Координаційного центру з надання правової допомоги від 22.04.2021 № 001/03.1-

08/731 про випадки некоректного віднесення працівниками місцевих центрів питань, з якими 

звертаються клієнти у сфері земельних правовідносин, до під категорії «Інше (вказати)» 

категорії «Земельне право». 

ВИРІШИЛИ: директорам місцевих центрів з надання БВПД провести з фахівцями місцевого 

центру/бюро правової допомоги до 07.05.2021 нараду щодо правильного внесення відомостей до 

реєстраційної картки звернення клієнта та визначення категорій, під категорій питань, з якими 

звертаються клієнти. Взяти під особистий контроль виконання цього завдання. 

Термін виконання: постійно. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Демченко О.М., яка повідомила про лист Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 28.04.2021 № 001/03.2/758 щодо змісту щорічної доповіді 

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і 

свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік. У зазначеній доповіді Уповноваженим 

окреслено низку проблемних питань, які були виявлені під час моніторингових візитів до місць 

несвободи різних сфер та типів, що стосуються, у тому числі, порушення права на професійну 

правничу допомогу. 

ВИРІШИЛИ: директорам місцевих центрів з надання БВПД посилити взаємодію із 

представниками усіх закладів і установ, що належать до місць несвободи та знаходяться на 

території юрисдикції, а саме: психіатричні заклади, будинки-інтернати для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю, пансіонатами для ветеранів війни та праці тощо. . 

Термін виконання: постійно. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: Омельченко О.О., начальницю відділу комунікацій та правопросвітництва, яка 

повідомила про публічне інформування щодо проєкту земельних інвестицій та розміщення 

зовнішньої реклами. Здійснено моніторинговий аналіз відеоконсультацій, що створені 

фахівцями системи безоплатної правової допомоги Сумщини. Наголошено на поширення таких 

роликів на сторінках веб-сайтів ОТГ. Здійснено акцент на залученні до участі у 

правопросвітницьких заходів в умовах карантину не менше 10 осіб. Також наголошено щодо 

вимоги написання успішних правових кейсів зрозумілою для пересічного громадянина мовою. 

Пріоритетними напрямками співпраці системи БПД Сумщини є  телебаченням, радіо та 

друковані ЗМІ. 
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ВИРІШИЛИ: директорам місцевих центрів забезпечити виконання вимог Координаційного 

центру з надання правової допомоги та Регіонального центру у частині участі у проєкті 

земельних інвестицій та проведення правопросвітницької діяльності. 

Термін виконання: постійно. 

 

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 Олена  ДЕМЧЕНКО 

 

Секретар  Наталія  ПОСТАВСЬКА 


