
Витяг із 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  

 

м. Суми                                 18.08.2021 

 

 

 

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); Шестерніна Н.П., в.о. директора Сумського місцевого 

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

Мірошниченко К.М., в.о. директора Шосткинського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі ‒ Шосткинський місцевий центр). 

Секретар: Демченко Л.В., головна спеціалістка відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення та розвитку інфраструктури 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 ІІ квартал 2021 року/                        

І півріччя 2021 року (Волобуєва В.Г., Муха О.М., Козир Т.О., Шестерніна Н.П.,                       

Мірошниченко К.М.). 

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

складова бюро правової допомоги у ІІ  кварталі 2021 року. Завдання на ІІІ квартал 2021 року. 

(Демченко Л.В.). 

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

центрів).  

4. Питання основної діяльності місцевих центрів за ІІ квартал 2021 року/І півріччя 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 ІІ квартал 2021 

року/І півріччя 2021 року (Демченко Л.В., 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. 
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1. СЛУХАЛИ: Волобуєву В.Г. – про підсумки роботи Регіонального центру за ІІ квартал                      

2021 року/І півріччя 2021 року.  

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

І півріччя 2021 року. 

Козир Т.О. ‒ про підсумки роботи Охтирського місцевого центру за ІІ квартал 2021 року/             

І півріччя 2021 року. 

Шестерніну Н.П. ‒ про підсумки роботи Сумського місцевого центру за ІІ квартал 2021 року/                       

І півріччя 2021 року. 

Мірошниченко К.М. ‒ про підсумки роботи Шосткинського місцевого центру за ІІ квартал 

2021 року/І півріччя 2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Демченко О.М., яка відмітила, що місцеві центри з надання БВПД успішно 

виконали  планові завдання. 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. Також 

акцентовано увагу щодо посилення контролю керівництва за якісним змістом наданих 

письмових консультацій із земельних питань.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1) роботу Регіонального та місцевих центрів за ІІ квартал 2021 року/І півріччя 2021 року  

визнати доброю. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Демченко Л.В.  про окремі статистичні показники діяльності місцевих центрів 

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

Завдання на ІІІ квартал 2021 року.   

 

ВИРІШИЛИ: інформацію про окремі статистичні показники діяльності місцевих центрів за                 

І півріччя 2021 року; рейтингову складову бюро правової допомоги у ІІ кварталі 2021 року, 

узяти до відома. 

Директорам місцевих центрів: 

1) під час проведення правопросвітницької діяльності залучати волонтерів системи БПД. 

Термін виконання: постійно. 

 

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

бюро правової допомоги залишаються доступність, якість, ефективність.  

Термін виконання: ІІІ квартал 2021 року. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Муху О.М., який зазначив, що потребує удосконалення існуюча щомісячна 

таблиця статистичних показників роботи місцевих центрів/бюро правової допомоги відповідно 

до оновленої версії КІАС.  

ВИРІШИЛИ: місцевим центрам надати пропозиції щодо удосконалення таблиці окремих 

статистичних показників роботи місцевих центрів/бюро правової допомоги. 

Термін виконання: до 30.08.2021. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 
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Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області 

(Поставська Н.І.) узагальнити пропозиції місцевих центрів та підготувати проєкт оновленої 

таблиці статистичних показників роботи місцевих центрів/бюро правової допомоги.  

Термін виконання: ІV квартал 2021 року. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

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

ІІ квартал 2021 року/І півріччя 2021 року.   

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

2021 року/І півріччя 2021 року. 

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

2021 року/І півріччя 2021 року. 

Шестерніну Н.П. - про аналіз виконання кошторису Сумського місцевого центру за ІІ квартал 

2021 року/І півріччя 2021 року. 

Мірошниченко К.М.– про аналіз виконання кошторису Шосткинського місцевого центру за                 

ІІ квартал 2021 року/І півріччя 2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ: інформацію щодо виконання кошторису Регіонального та місцевих центрів за               

ІІ квартал 2021 року/І півріччя 2021 року, взяти до відома. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

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

місцевого центру за ІІ квартал 2021 року/І півріччя 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                   

ІІ квартал 2021 року/І півріччя 2021 року: про стан матеріально-технічного забезпечення, про 

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

узагальнення звернень громадян. 

Шестерніну Н.П., яка доповіла з основних питань діяльності Сумського місцевого центру за                       

ІІ квартал 2021 року/І півріччя 2021 року: про стан матеріально-технічного забезпечення, про 

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

узагальнення звернень громадян. 

Мірошниченко К.М., яка доповіла з основних питань діяльності Шосткинського місцевого 

центру за ІІ квартал 2021 року/І півріччя 2021 року: про стан матеріально-технічного 

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

групи, про узагальнення звернень громадян. 

Демченко Л.В., яка доповіла про стан розгляду звернень громадян у Регіональному центрі за                      

ІІ  квартал 2021 року/І півріччя 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 Демченко Л.В. - про стан розгляду звернень 

громадян у Регіональному центрі за ІІ  квартал 2021 року/І півріччя 2021 року взяти до відома. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 
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5. СЛУХАЛИ: Демченко О.М., директорку Регіонального центру, яка проаналізувала 

активність надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги мешканцям 

Сумщини місцевими центрами/бюро правової допомоги, зазначену на інтерактивній мапі БПД 

Сумщини. Зазначено про низьку активність фахівців Кролевецького бюро правової допомоги 

(Шосткинський МЦ), які протягом звітного періоду здійснили лише один виїзд до мешканців 

територіальної громади. 

 

ВИРІШИЛИ: інформацію Демченко О.М., щодо використання інтерактивної мапи БПД 

Сумщини як дієвого інструменту моніторингу за окремими напрямками діяльності місцевих 

центрів та бюро правової допомоги, узяти до відома. 

 

1) Директорам місцевих центрів забезпечити контроль за періодичністю виїздів до 

територіальних громад фахівців підпорядкованих бюро правової допомоги згідно з графіком. 

Термін виконання: постійно. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2) Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській 

області (Пачема В.І.) здійснювати систематичний контроль за своєчасним наданням інформації 

місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги для розміщення на 

інтерактивній мапі БПД Сумщини. 

Термін виконання: постійно. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

3) Директору Шосткинського місцевого центру (Гудіма М.В.) взяти під особистий контроль 

виконання Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» у частині 

проведення виїзних консультувань та правопросвітництва у населених пунктах Кролевецької 

територіальної громади фахівцями Кролевецького бюро правової допомоги. 

Термін виконання: постійно. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: Волобуєву В.Г., заступницю директора Регіонального центру, яка інформувала про 

стан оцінювання якості письмових відповідей на звернення громадян із земельних питань та 

експертні висновки.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1) Фахівцям системи БПД Сумщини під час надання БППД (письмові консультації) 

дотримуватися Порядку надання безоплатної правової допомоги працівниками місцевих центрів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженої наказом Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 28.01.2021 № 2. Використовувати матеріали довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid». 

Термін виконання: постійно. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

2) Директорам місцевих центрів забезпечити формування практичних навичок у фахівців 

місцевих центрів/бюро правової допомоги під час підготовки письмових консультацій шляхом 

проведення навчань. 

Термін виконання: постійно. 



5 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

3) Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській 

області (Шпак І.І.) провести онлайн навчання із земельних питань для фахівців системи БПД 

Сумщини. 

Термін виконання: до 10.09.2021. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: Демченко О.М., яка зазначила, 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  Любов ДЕМЧЕНКО 


