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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

Аналіз якісного та кількісного складу громадян та потреб територіальних громад  

Протягом ІV кварталу 2016 року проводився аналіз змін основних показників, паспортів 

територіальних громад. 

17 жовтня 2016 року заступник Міністра юстиції України з питань європейської 

інтеграції Сергій Петухов відвідав Херсонщину. Робоча поїздка виявилася досить плідною, 

адже Сергій Ігоревич побував у Скадовську, Каланчаку, Новій Каховці, де  ознайомився з 

роботою бюро правової допомоги та провів прийом громадян. У Херсоні представник Мін´юсту 

поспілкувався зі студентами юридичного факультету ХДУ, презентував пілотний проект 

«Шлюб за добу» та відвідав Херсонський місцевий з надання БВПД та Регіональний центр з 

надання БВПД у Херсонській області. 

Супроводжували заступника Міністра начальник відділу внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання правової допомоги Віталій Охріменко, директор 

Регіонального центру Марина Єлисєєва, начальник ГТУЮ в Херсонській області Костянтин 

Хутковський та начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації адвокатів Регіонального центру Максим Магда. 

Сергій Петухов почав свій одноденний візит на Херсонщину зі  Скадовського та 

Каланчацького бюро правової допомоги Голопристанського місцевого центру з надання БВПД. 

Там заступник очільника Мін’юсту особисто ознайомився  з роботою бюро, прийняв громадян, 

які звернулися за безоплатною правовою допомогою. Усі відвідувачі отримали обґрунтовані 

відповіді на поставлені запитання зі спадкового та земельного права.По завершенню прийому 

громадян Сергій Петухов зустрівся з головою Каланчацької РДА Ганною Загорулько, головою 

райради Ігорем Замма, прокурором Каланчацького відділення прокуратури Павлом Стринжа, 

начальником відділення РАЦС Вікторією Король та начальником районного відділення 

державної виконавчої служби ГТУЮ у Херсонській області Ліаною Шкіндер. 

 У приміщенні Новокаховського бюро правової допомоги для працівників Каховського і 

Бериславського місцевих центрів та бюро правової допомоги Сергій Петухов провів семінар, у 

якому також взяли участь перший заступник міського голови м. Нова Каховка Леонід 

Чурсинов, викладачі та студенти юридичного факультету, адвокати, представники 

громадськості. Присутні у невимушеній обстановці розглянули питання розвитку системи у 

2017 році, зміни в чинному законодавстві щодо вдосконалення надання безоплатної правової 

допомоги. 

Під час спілкування зі студентами Новокаховського Гуманітарного інституту Відкритого 

Міжнародного університету розвитку людини «Україна» – майбутніми юристами, викладачами, 

нотаріусами, журналістами - Сергій Ігорович висловив свої думки щодо розвитку нової 

структури – бюро правової допомоги, адвокатської монополії та ряду інших актуальних питань. 

У Херсоні Сергій Петухов завітав до Херсонського державного університету, де провів 

зустріч з професорсько-викладацьким складом та студентами юридичного факультету. На 

заході були присутні ректор ХДУ Василь Стратонов, начальник Головного територіального 

управління юстиції у Херсонській області Костянтин Хутковський, начальник відділу 

внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги Віталій Охріменко 

та директор Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Марина 

Єлисєєва.Заступник Міністра розповів присутнім про важливі досягнення у  сфері юстиції – 

розширення мережі безоплатної правової допомоги, реформування виконавчої служби, системи 

реєстрації нерухомого майна, бізнесу, громадських об’єднань тощо. Крім того, повідомив і про 

концептуальні реформи найвищого державного рівня – конституційні зміни судової системи, 

децентралізацію та об’єднання територіальних громад. Цього ж дня у Херсоні стартував 

пілотний проект Міністерства юстиції України «Шлюб за добу». У приміщенні Херсонського 

обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша відбулася урочиста 

церемонія укладання шлюбу за новою процедурою. 



Увечері заступник Міністра юстиції разом з начальником відділу внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання правової допомоги Віталієм Охріменком побували в 

Херсонському місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги, де відбулася робоча 

зустріч із працівниками центру. На порозі Сергія Ігоревича та Віталія Олексійовича зустрічали 

директор Денис Милокостий зі своїм колективом. Під час зустрічі заступник Міністра юстиції 

відповів на запитання, прокоментував деякі нові положення, порадив працівникам залучати 

громадськість і всіляко поширювати серед населення інформацію про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги.  

Директор Марина Єлисєєва коротко розповіла про роботу колективу, а саме співпрацю з 

громадськістю, про проблеми, з якими стикається, поділилася планами на майбутнє, також 

показала конференц-зал, де проходять всілякі семінари, наради, тренінги для адвокатів, зустрічі 

з громадськістю, партнерами, громадянами.  

Під час спілкування Сергій Ігоревич та Віталій Олексійович звернули увагу на фотографії на 

стенді, котрі свідчать про плідну й кропітку роботу системи безоплатної правової допомоги в 

реіоні.  

13 жовтня відбулася робоча зустріч Марини Єлисєєвої з представником молодіжної 

громадської організації «Нова генерація», під час якої Оксана Глєбушкіна поповнила книжкову 

скарбничку Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Херсонській області новою інформаційно-правовою літературою.  

 

Серед переданих брошур – путівники для учасників кримінального, цивільного та 

адміністративного процесів, інші видання правової спрямованості, котрі сприятимуть 

підвищенню рівня обізнаності наших громадян. Усе це працівники Регіонального центру 

презентують місцевим центрам з надання безоплатної  правової допомоги та бюро правової 

допомоги, а яскраві плакати – херсонським школам. 

12 жовтня у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Херсонській області відбулася робоча зустріч із старшим інспектором з особливих доручень 

Управління забезпечення прав людини Національної поліції України Іллєю Андрійовським. У 

заході взяли участь директор Центру Марина Єлисєєва та менеджер з якості Максим Магда. 

Учасники обговорили подальші шляхи взаємодії з питань дотримання поліцейськими 

законності та протидії порушенням з їхнього боку. Марина Єлисєєва також поділилась 

досвідом співпраці з правозахисними організаціями та Секретаріатом Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини.  
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За результатами робочої зустрічі Центром підготовлено інформаційний запит до 

територіального відділу Управління забезпечення прав людини Національної поліції України за 

зверненнями трьох затриманих осіб.  

4, 5 та 10 жовтня менеджер з якості Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 

області, адвокат Максим Магда на базі Херсонського факультету Одеського державного 

університету внутрішніх справ проводив заняття з патрульними поліцейськими Херсона, 

Миколаєва та Запоріжжя відповідно до програми підвищення кваліфікації. Лекції та семінари 

проводились з дисципліни «Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм». 

Поліцейським не лише надавався теоретичний матеріал, а й обговорювались питання, актуальні 

при несенні ними служби. Мова йшла про дотримання прав людини при виявленні злочину чи 

правопорушення, затриманні осіб, які їх скоїли, застосуванні поліцейських заходів. 

Особлива увага наголошувалась на суворому дотриманні законності. Під час занять 

активно використовувались посилання на міжнародно-правові акти, практику Європейського 

суду з прав людини та національне законодавство. Сподіваємось, що заняття були корисними 

для патрульних, а отриманні знання стануть їм у нагоді. 
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23 грудня менеджера з якості Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Херсонській області Максима Магду було відзначено подякою керівника 

програми «Людська безпека» координатора проектів в Україні Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) за проведення тренінгів для співробітників патрульної 

поліції. 

18 жовтня директором Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 

Мариною Єлисєєвою, начальником  ГТУЮ у Херсонській області Костянтином Хутковським та 

начальником відділу державної реєстрації друкованих ЗМІ та громадських формувань 

управління державної  реєстрації ГТУЮ у Херсонській області Ольгою Копитко здійснено 

Робочу поїздку  у смт Великоолександрівка та Високопілля 

Мета візиту – надання безоплатних юридичних консультацій мешканцям 

найвіддаленіших районних центрів Херсонщини. 

Марина Єлисєєва, Костянтин Хутковський та Ольга Копитко  ознайомилися  з роботою 

Великоолександрівського та Високопільського бюро правової допомоги Бериславського 

місцевого центру з надання БВПД, прийняли громадян, які звернулися за правовою 

консультацією. Відвідувачі отримали вичерпну інформацію з трудового права - 

працевлаштування, стягнення заборгованості по заробітній платі, закриття громадських 

організацій. Але, на жаль, найбільш болючими залишаються соціальні питання - способи 

утримання малолітньої дитини, безробіття, низький прожитковий мінімум тощо. Правники 

допомогли жителям розібратися в тих непростих життєвих ситуаціях, що трапилися в їх житті.  

  

Директор Регіонального Центру розповіла відвідувачам, що жителі сільської місцевості 

можуть звертатися до бюро за консультаціями через сільські ради та бібліотеки із 

використанням скайп-зв´язку або звернення в електронному вигляді. Це значно розширить 

доступ до системи безоплатної правової допомоги віддалених сільських населених пунктів 

району.  

  

 

По завершенні прийому в бюро правової допомоги, завітали до Бериславського 

місцевого центру з надання БВПД. Під час поїздки Мариною Єлисєєвою передано 

інформаційно-правову літературу, яку отримано від партнерів - молодіжної громадської 

організації «Нова генерація». Серед переданих буклетів – путівники для учасника 
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кримінального, цивільного та адміністративного процесів. Також передані брошури «10 

популярних запитань про нові тарифи і субсидії» та плакати, один з яких стверджував: 

«Держава турбується про тебе». Саме ці слова стали головним меседжем зустрічі юристів з 

представниками громади. 

 

1-12 листопада у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Херсонській області для координаторів Центрів допомоги АТО при 

райдержадміністраціях, волонтерів, представників спілок ветеранів АТО Херсонщини відбувся 

тренінг, у якому також взяли участь директор Регіонального центру з надання БВПД Марина 

Єлисєєва та комунікатор Лариса Аболончикова. 

Організатори заходу – ІРЦ «Правовий простір» та Херсонський обласний благодійний 

фонд «Джерело життя» у співпраці із Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Херсонській області та Центром допомоги учасникам АТО при ХОДА в 

рамках проекту «Херсонська Школа небайдужих громадян «Життя після АТО» за підтримки 

Міжнародного Фонду «Відродження». 

Як розвинути в собі лідерські якості, навчитися управляти життям та часом, 10 заповідей 

особистої ефективності, супровід осіб, які перенесли посттравматичний синдром, відмінності 

між травматичними і звичайними спогадами... Про все це та багато іншого розповів на першому 

тренінгу «Школи «Життя після АТО» Андрій Калита. 

https://www.facebook.com/mmmmmmmmmmmmmf
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161018-vidriadzhennya/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%A6.jpg


 

Крім того, для учасників тренінгу створена закрита група у Фейсбуці «Херсонська 

Школа «Життя після АТО» - «30 днів успіху», де кожного дня тренер буде надсилати завдання, 

які протягом 30 днів змінять учасників. 
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Запам´яталось присутнім і визвало зацікавленість правило вирішення проблем: 

  

Пошуки сенсу життя займають у кожного різний період часу, збагнути який кожному 

допомагають різні речі. Нашому тренеру, без сумніву, допомагає Біблія. Тому під час тренінгу 
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він нагадував нам ті базові постулати, на яких тримається світ,  який, до речі, рухається навколо 

тих, хто створює нові цінності. Або проявляє їх яскраво! Ця теза стала лейтмотивом тренінгу. 

Виявляється, для якісних змін у суспільстві достатньо 5% людей. Отже, організатори заходу та 

тренер створили всі умови, аби кожен із учасників семінару мав реальну можливість 

приєднатися до команди провідників змін у громадах. 

 

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161111-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%A2%D0%9E/%D0%9C.%D0%86..jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161111-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%A2%D0%9E/%D0%93%D1%80.%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg


08 листопада директором Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 

Мариною Єлисєєвою, начальником  ГТУЮ у Херсонській області Костянтином Хутковським та 

начальником відділу державної реєстрації друкованих ЗМІ та громадських формувань 

управління державної  реєстрації ГТУЮ у Херсонській області Ольгою Копитко здійснено 

Робочу поїздку  у смт Великоолександрівка та Високопілля 

Мета поїздки – надання правової допомоги, яка гарантована Конституцією України, 

жителям вищезгаданих міст та прилеглих населених пунктів. Клієнти бюро правової допомоги 

чекали на фахівців-правників, багатий досвід яких забезпечив громадянам висококваліфіковану 

юридичну допомогу. 

 Питання, з якими звернулися місцеві жителі у Новотроїцьку та Генічеську, стосувалися 

трудового права: працевлаштування, розірвання трудового договору, надання щорічних 

відпусток, а також оформлення субсидій. 
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До Генічеського бюро правової допомоги прийшли також воїни АТО, яких цікавили 

соціальні питання, а саме права на пільги та соцзахист, передбачені Законом України «Про 

статус ветеранів війни, ґарантії їх соціального захисту». 

На зустріч до Новотроїцького бюро правової допомоги завітав адвокат Микола Зайцев, 

який вже четвертий рік співпрацює з системою БВПД. 
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У Новій Каховці на юристів чекала велика група людей, деякі з них приїхали навіть із 

міста Каховка, хоча там є свій місцевий центр з надання БВПД. Серед відвідувачів були 

потерпілі та які стали жертвами свавілля працівників правоохоронних органів та суду. Це 

активісти, які беруть активну участь у громадському житті міста. 

  

  

Крім того, під час поїздки було обговорено декілька питань: щодо функціонування 

Бюро, планування роботи на 2017 рік, надано рекомендації відносно правової допомоги 

учасникам антитерористичної операції, бойових дій, планування роботи мобільних 

консультаційних пунктів. 

Проблеми соціальної адаптації демобілізованих воїнів АТО, їх працевлаштування та 

самореалізація; соціальний захист, правова та психологічна допомога обговорювалися 4 

листопада в приміщенні Херсонської міської ради. У заході взяли участь директор 

Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва, менеджер з 

якості правової допомоги Максим Магда, комунікатор Лариса Аболончикова, заступник 

начальника відділу Херсонського місцевого центру з надання БВПД Олена Янощук, заступник 

керівника Іванівського бюро правової допомоги Юрій Ведмецький, який також очолює районну 

спілку учасників бойових дій. 

Організаторами заходу виступили ГО «ІРЦ «Правовий простір», Херсонське регіональне 

відділення Асоціації міст України, Херсонський обласний центр допомоги учасникам АТО при 

ОДА у співпраці з ГО«Інститут миру і порозуміння». Також у заході взяли участь 

демобілізовані воїни АТО, представники органів місцевого самоврядування, державної влади, 

організацій громадянського суспільства та ЗМІ. 

Обговорення пройшло у форматі «вільний мікрофон»: представити та обговорити свій 

досвід приїхали представники громадських організацій із Харківської, Київської, 

Миколаївської, Сумської і Херсонської областей. 
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.  

Про те, як працює система безоплатної правової допомоги розповіла директор 

Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва і відповіла на 

запитання стосовно захисту та представництва в судах, складення документів процесуального 

характеру, а також численні запитання присутніх ветеранів: кого, згідно з Законом України, 
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можна вважати учасниками бойових дій; хто має право на пільги та ґарантії соціального 

захисту, чи передбачені пільги для членів сімей ветеранів АТО. 

 

Влучні роз´яснення Марини Єлисєєвої визвали неабияку зацікавленість у учасників 

форуму, але реґламент не дав змогу відповісти на всі запитання. 

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161104-vidruta_discussia/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161104-vidruta_discussia/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0.jpg


Начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 

адвокатів Максим Магда назвав види правових послуг, які надаються системою БВПД, 

пояснив, хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу та які документи для цього 

потрібні, розказав про діяльність новостворених бюро правової допомоги та нагадав номер 

безкоштовної гарячої лінії. 

 

З метою правопросвітництва та розширення доступу учасників АТО до безоплатної 

правової допомоги, директор Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 

Марина Єлисєєва та комунікатор Лариса Аболончикова зустрілися з головою громадської 

організації Білозерського району.  

23 листопада до Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області завітав 

громадський діяч, голова Спілки учасників АТО Білозерського району «Звитяга» Сергій 

Зелинський. 

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161104-vidruta_discussia/presentation.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161123-%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0/IMG_2016-11-23_120943.jpg


Марина Єлисєєва, у свою чергу,  ознайомила керівника Спілки  учасників АТО 

Білозерського району з функціонуванням системи БПД, її структурою та основними 

цінностями. Вона пояснила, з яких питань до центрів БВПД можуть звертатися воїни АТО та 

які послуги надають фахівці системи. 

Резюмуючи, Марина Єлисєєва зазначила, що тільки завдяки спільній співпраці 

громадських організацій та структурних підрозділів системи БПД вдасться побудувати 

правоспроможну громаду. 

22 листопада відбувся спільний виїзний прийом громадян за участі директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марини Єлисєєвої та 

начальника ГТУЮ у Херсонській області Костянтина Хутковського із заступницею начальника 

управління Світланою Абількілямовою. 

Мета візиту до Іванівського та Нижньосірогозького бюро правової допомоги - вивчення 

проблем юридичного характеру, з якими стикається населення цих районів, та надання правової 

допомоги. 

 В Іванівському бюро правової допомоги правники надали консультації та роз'яснення з 

різних правових питань учасникам бойових дій – Миколі Кондратьєву та Нурі Тохтарову.  

 

Після спілкування з воїнами АТО Марина Єлисєєва проінспектувала роботу Іванівського 

бюро, приділила увагу питанням, з якими звернулися іванівські колеги, надала поради та 

рекомендації. 
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В обговоренні функціонування системи БПД брав участь й редактор Іванівського 

інтернет-видання «Степ ньюз» Роман Воронов, який свої враження висвітив на сайті видання: 

http://stepnews.ks.ua/?p=1921#more-1921 

За правовою допомогою в Нижніх Сірогозах звернулися місцеві мешканці, серед яких 

були також воїни АТО та керівники громадських організацій району. 
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Відвідувачів цікавили наступні питання: порядок державної реєстрації змін до 

установчих документів громадського об’єднання, стягнення безпідставно отриманих коштів, 

права громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, порядок включення громадського 

об’єднання до реєстру неприбуткових установ та організацій, порядок державної реєстрації 

благодійної організації, порядок звернення стягнення на майно боржника тощо.  

 
 

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161122-%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/4.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161122-%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/5.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20161122-%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/6.jpg


18 листопада 2016 року відбулася нарада Міністерства юстиції України «Шляхи 

реалізації проблемних питань у сфері державної реєстрації громадських формувань». 

Нарада пройшла під головуванням заступника Міністра юстиції з питань державної 

реєстрації Павла Мороза у форматі відеоконференц-зв’язку.  

У нараді взяли участь в.о. директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Херсонській області Олена Неділько та керівники всіх місцевих 

центрів з надання БВПД, начальник ГТУЮ у Херсонській області Костянтин Хутковський зі 

своїми заступниками. 

 

Під час роботи обговорено проблемні питання, які виникають у процесі перереєстрації статутів 

неприбуткових організацій через зміни в податковому законодавстві. 

17 листопада відбулась зустріч представників Міжнародної Моніторингової місії ОБСЄ з 

директором Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Мариною Єлисєєвою. 

У ході зустрічі обговорювались питання роботи системи безоплатної правової допомоги, 

структура системи БПД, популяризації системи БПД та категорії осіб, які можуть отримати 

правову допомогу у вигляді адвоката за рахунок держави. 

Спостерігача моніторингової місії ОБСЄ в Україні Мікеле Рікка зацікавив досвід взаємодії 

Центру з Омбудсменом з прав людини та поліцейським-омбудсменом. 

Говорячи про Національну поліцію, гості поцікавилися, чи є зміни в її роботі у зв´язку із 

проведенням реформи, як працює патрульна поліція тощо. 

Марина Єлисєєва пояснила, що кардинальних змін у роботі Нацполіції, принаймні на 

Херсонщині, не відбулося, адже керівний склад Національної поліції Херсонської області 

залишився той самий. Також директор Центру підкреслила, що не можна сподіватися на 
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позитивні результати реформ, доки перевірки органу досудового розслідування буде 

здійснювати цей ж орган. 

Міжнародних спостерігачів цікавило залучення адвокатів до системи БПД, як здійснюється 

оплата послуг адвоката та мотивація їх роботи при порівняно невисокій оплаті. 

 

 

15 листопада 2016 року директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Херсонській області Марина Єлисєєва разом з начальником ГТУЮ у 

Херсонській області Костянтином Хутковським та заступником начальника управління 

держреєстрації ГТУЮ в Херсонській області Світланою Абількілямовою здійснили робочий 

візит до Верхньорогачицького, Великолепетиського та Горностаївського бюро правової 

допомоги. 

Мета виїзного прийому – надання правової допомоги жителям віддалених районів, які 

заздалегідь знали про візит висококваліфікованих юристів із обласного центра та підготували 

ряд запитань. 
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Жителів Верхньорогачицького району, які звернулися до бюро правової допомоги, 

турбують такі питання, як поновлення батьківських прав, встановлення факту належності 

правовстановлюючого документу тощо.  
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До Великолепетиського бюро правової допомоги громадяни звернулися з такими 

питаннями, як пенсійне забезпечення державних службовців, тимчасове обмеження у праві 

виїзду за межі України боржника, припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам 

при перетині кордону тощо.  

  

Після консультування мешканців Великолепетиського району, Марина Єлисєєва 

приділила увагу питанням, з якими звернулися працівники Бюро, обговорили результати 

роботи, намітили подальші кроки. 

 

Останнім населеним пунктом робочої поїздки правників стала Горностаївка. Марина 

Єлисєєва разом з Костянтином Хутковським та Світланою Абількілямовою розглянули 

звернення учасника АТО щодо отримання додаткової оплачуваної відпустки. Піклувальника 

дитини-сироти хвилювало питання отримання підопічним паспорту громадянина України.  
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Після прийому громадян Марина Єлисєєва поспілкувалася з фахівцями Горностаївського 

бюро правової допомоги. Було обговорено результати роботи бюро, досягнення та проблемні 

моменти. Також керівник Регіонального центру з надання БВПД дала поради молодим 

спеціалістам, які стануть корисними в їх подальшій роботі. 

 

26 листопада у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Херсонській області для координаторів Центрів допомоги АТО при 

райдержадміністраціях, волонтерів, представників спілок ветеранів АТО Херсонщини відбувся 

тренінг. 
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Організатори заходу – ІРЦ «Правовий простір» та Херсонський обласний благодійний 

фонд «Джерело життя» у співпраці із Регіональним центром з надання БВПД у Херсонській 

області та Центром допомоги учасникам АТО при ХОДА в рамках проекту «Херсонська Школа 

небайдужих громадян «Життя після АТО» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».  

  

Про соціальну програму Уряду України, що гарантує нашим громадянам ефективний 

захист їхніх прав, розповіла директор Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 

області Марина Єлисєєва. 

Вона пояснила, як працює система безоплатної правової допомоги, як проходить захист 

та представництво в судах, про складення документів процесуального характеру та кого, згідно 

з Законом України, можна вважати учасниками бойових дій; хто має право на пільги та ґарантії 

соціального захисту, чи передбачені пільги для членів сімей ветеранів АТО тощо. 

Тему продовжив начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації адвокатів Максим Магда, котрий розказав про діяльність 

новостворених бюро правової допомоги та нагадав номер безкоштовної гарячої лінії.  
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30 листопада відбулася сесія Скадовської міської ради. Питання щодо ліквідації 

комунальної установи «Центр з надання безоплатної первинної правової допомоги Скадовської 

міської ради Скадовського району Херсонської області» стояло на порядку денному тільки 12-

им.  

Нагадаємо, напередодні, 29 листопада, відбулася прес-конференція щодо можливої 

ліквідації цієї комунальної установи, яка зібрала активних представників територіальної 

громади, правозахисників, партнерів. По завершенні прес-конференції присутні висловили 

сподівання, що депутати прислухаються до думки громади та спеціалістів і приймуть виважене 

рішення, а комунальна установа буде працювати на користь громади у тісній співпраці з 

міською радою. Так і сталося: вже на початок сесії Скадовська міська рада одноголосно зняла з 

порядку денного розгляд питання щодо ліквідації цієї комунальної установи. До речі, з ранку на 

сесії зареєструвалися всі 26 депутатів, з часом їх залишилось 24. За словами одного із депутатів, 

«процес пройшов досить демократично. Свідченням тому були депутати, які визначилися на 

самому голосуванні і згадували, як їх виборцям допомагали в Центрі». 

  

Саме активна підтримка колег, партнерів і небайдужість громадян, переконало 

депутатський корпус проголосувати за збереження «ветерана» руху правової допомоги в 

Україні, як влучно назвав Центр перший заступник директора Координаційного центру з 

надання правової допомоги Мирослав Лаврінок. 

 

По завершенні сесії з промовою виступив Мирослав Лаврінок, який подякував 

депутатам Скадовської міської ради від всієї системи БВПД та спільноти українських 

правозахисників взятої на себе відповідальності за збереження комунальної установи. 
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29 листопада у Скадовську відбулась прес-конференція з приводу ліквідації комунальної 

установи «Центр з надання безоплатної первинної правової допомоги Скадовської міської ради 

Скадовського району Херсонської області». 

Участь у заході взяли працівники комунальної установи, міський голова Олександр 

Яковлєв, депутат міської радиОльга Бутенко, депутат районної ради Віталій Соценко, помічник 

народного депутата Негоя Ф.Ф. Вадим Закусило, член правління ГО «Скадовщина - мій рідний 

край» та засновник Центру Іван Шульга, громадяни - отримувачі послуг Центру. 

Підтримати своїх колег приїхали і перший заступник директора Координаційного центру 

з надання правової допомоги Мирослав Лаврінок, директор Регіонального центру з надання 

БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва, директор Голопристанського місцевого центру 

з надання БВПД Дмитро Бабич, начальник Скадовського бюро правової допомоги Тетяна 

Мосіна, а також член правління Мережі правового розвитку та відомий правозахисник Наталя 

Бімбірайте.

 

6 – 8 грудня у столиці керівники регіональних та місцевих центрів з надання БВПД, а 

також команда Координаційного центру з надання правової допомоги підбивали підсумки 

роботи центрів в поточному році та спільно планували майбутню діяльність в 

середньостроковій перспективі. Захід пройшов за підтримки українсько-канадського проекту 

«Доступна та якісна правова допомога в Україні», що реалізується Канадським бюро 

міжнародної освіти і фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. 

Під час триденної сесії стратегічного планування команда системи БПД узагальнювала 

роботу системи в поточному році та обговорювала плани діяльності у майбутньому. 
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Протягом 8-9 грудня 2016 року головні бухгалтери та керівники фінансових служб 

регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також фахівці 

Координаційного центру пройшли тренінг з планово-фінансової роботи та обліку видатків. 

Навчання організовано за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна 

правова допомога в Україні».     

У перший день дводенного семінару 24 представники регіональних центрів з надання 

БВПД разом із 9-ма співробітниками Координаційного центру - головним бухгалтером, 

фахівцями управління стратегічного планування та фінансів, відділу внутрішнього аудиту, 

відділу бухгалтерського обліку та звітності обговорили практичне застосування Методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору (наказ МФУ від 

23.01.2015 № 11) та більш детально зупинились на Національних положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, приділивши увагу основним засобам, запасам, а 

також змінам облікових оцінок та виправленні помилок. 

Учасників заходу привітав директор Координаційного центру Андрій Вишневський, 

який зупинився на баченні розвитку системи безоплатної правової допомоги, та ролі у цьому 

процесі, зокрема, фахівців фінансових служб центрів з надання БВПД. 

 

15 грудня 2016 року начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Херсонські області Максим Магда відвідав Північну виправну колонію 

№90. 

Під час робочої зустрічі 

фахівець з якості розказав про порядок 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги засудженим особам, 

які відбувають покарання в місцях 

позбавлення волі, та про види правових 

послуг, на які мають право особи даної 

категорії. Більш детальну увагу 

Максим Магда приділив питанню 

правильного оформлення звернень 

осіб, у яких виникла необхідність в 

отриманні безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

По завершенні працівники 

колонії отримали інформаційні буклети з питань надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
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21 грудня у готелі «Оптіма» в м. Херсоні відбулася робоча зустріч з приводу 

обговорення проекту «Безпечне місто: об’єднуємо зусилля заради якісних змін у громаді». У 

заході взяли участь партнери проекту, які підписали Меморандум про взаємодію, а саме: 

представники громадськості – директорка проекту Оксана Глєбушкіна, Ольга Жукова (ГО 

«Громадський центр «Нова генерація»), Анжела Литвиненко (Херсонський обласний центр 

«Успішна жінка»), директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Херсонській області Марина Єлисєєва та менеджер Максим Магда. На робочу 

зустріч запрошено співробітників Управління патрульної поліції у м. Херсоні Олександру 

Чебукіну та Андрія Кованого. 

 

Метою зазначеного проекту є налагодження сталих зв’язків між поліцією, місцевою 

владою та громадськістю, залучення активних громадян до виявлення проблем у сфері безпеки 

міста. Діяльність проекту сприятиме розширенню загальної правової свідомості населення, 

підвищенню професійного рівня правоохоронців, налагодженню ефективної взаємодії 

патрульної поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості. 
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Учасники заходу обговорили основні напрямки своєї роботи. У першу чергу планується 

вивчення громадської оцінки безпеки міста шляхом анкетування громадян, а також створення 

робочих груп, які опрацьовуватимуть питання тристоронньої взаємодії. У подальшому 

проводитиметься робота за багатьма різними напрямками. Це і інформування громадян, і 

просвітницька діяльність, і проведення навчальних заходів, підготовка методичних 

рекомендацій, робота з засобами масової інформації тощо. Усі ці заходи планується провести 

протягом 2017 року. 

27 грудня 2016 р. в приміщенні Головного територіального управління юстиції у 

Херсонській області відбулася нарада в режимі відеоконференції під головуванням першого 

заступника Міністра юстиції України Наталії Севостьянової.  

У нараді взяли участь начальник ГТУЮ Костянтин Хутковський, перший заступник 

Олег Предместніков, заступник з питань державної реєстрації – начальник управління 

державної реєстрації Григорій Галковський та в.о. начальника управління державної виконавчої 

служби Сергій Третяков. У заході також взяла участь директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Марина Єлисєєва. 

 

Нарада присвячувалась підсумкам діяльності головних територіальних управлінь 

юстиції в регіонах у 2016 році та підготовці до засідання колегії Мін`юсту. 

28 грудня у конференц-залі «Конгрес» відбулася презентація результатів роботи проекту 

«Активізація територіальної громади м. Херсона для подолання проблем внутрішньо 

переміщених осіб», який здійснювався за підтримки Європейського Союзу. Даний проект був 

спрямований на забезпечення вимушених переселенців у нашому місті житлом, надання їм 

соціальної, психологічної, медичної та правової допомоги. 

 



Для участі у заході були запрошені представники засобів масової інформації, 

громадських та правозахисних організацій, державних установ, органів місцевого 

самоврядування, зокрема і співробітники Регіонального та Херсонського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги – Максим Магда та Карина Цимбал. 

 

28 грудня 2016 року, мешканці територіальних громад Білозерського, Скадовського та 

Олешківського районів Херсонщини мали змогу отримати безкоштовні консультації та 

роз’яснення щодо вирішення актуальних та проблемних правових питань. 

Виїзний прийом громадян у цих населених пунктах провели директор Регіонального 

центру з надання БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва спільно із заступниками 

начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області Олегом 

Предместніковим та Григорієм Галковським. 

У Білозерському бюро правової допомоги Херсонського місцевого центру з надання 

БВПД всі охочі отримали вичерпну правову інформацію. З метою налагодження співпраці щодо 

забезпечення права громадян на правову допомогу та розширення доступу в її отриманн 

іМарина Єлисєєва провела робочі перемовини з працівниками бюро. 

У місті Скадовськ під час прийому були надані консультації з питань трудового 

законодавства, а саме права працівників при ліквідації установи, питання щодо переведення на 

іншу посаду та щодо виплат при скороченні. 
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За правовими порадами та допомогою з питань, що стосувались врегулювання 

земельних, сімейних, спадкових та договірних правовідносин в місті Олешки звернулося 

декілька місцевих жителів, які потребували безоплатної первинної правової допомоги. 

  

 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

22 листопада у м. Одесі в готелі «Gagarinn» відбулася презентація результатів 

моніторингу реалізації Кримінального процесуального кодексу України, який проводився в 

судах м. Києва. Вказане дослідження проводилось з 5 липня 2014 року до 15 лютого 2015 року 

в 11 судах м. Києва (у тому числі апеляційному) з метою визначення фактичного стану 

застосування КПК та надання відповідних рекомендацій, які б сприяли підвищенню 

ефективності кримінального судочинства в нашій державі. Результати моніторингу були 

покладені в основу спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

Модераторами презентації були заступник голови Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини Олена Смірнова, заступник голови Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Станіслав Кравченко та науковець 

Олександр Сердюк. Для участі у заході були запрошені адвокати, представники органів 

адвокатського самоврядування та регіональних центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Херсонщину 
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представляли голова Ради адвокатів області Інна Мокіна, начальник відділу забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру Максим Магда, а 

також 9 адвокатів, 8 з яких працюють у системі БВПД. 

У першій частині заходу заступник голови Секретаріату омбудсмена Олена Смірнова 

презентувала основні результати моніторингу. Вона ознайомила присутніх з методикою 

проведення дослідження, а також з тими статистичними даними та висновками, які були 

отримані. Зокрема зазначалось, що було виявлено ряд недоліків, пов’язаних з організацією 

роботи апарату суду, організацією та плануванням суддями розгляду кримінальних 

проваджень. Мали місце порушення деякими суддями норм КПК, факти упередженості та 

необ’єктивності. Також були виявлені випадки пасивного виконання своїх професійних 

обов’язків прокурорами та адвокатами, що не могло не вплинути на тривалість, повноту та 

всебічність судового розгляду. За результатами дослідження було розроблено ряд 

рекомендацій, у тому числі органам адвокатського самоврядування та Координаційному центру 

з надання правової допомоги – зокрема, щодо роз’яснення адвокатам про їхній обов’язок 

використовувати всі засоби захисту, передбачені КПК, та про їхнє право збирати докази.  

Під час другої частини заходу гості отримали нагоду поспілкуватись з заступником 

голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

Станіславом Кравченко. Він озвучував проблеми, актуальні для кримінального судочинства, а 

також відповідав на запитання адвокатів. Обговорювались абсолютно різні теми – здійснення 

відеофіксації у судовому засіданні, недотримання слідчими суддями обов’язків, передбачених 

ст. 206 КПК, недосконалість механізму обрання та сплати застави, неоднакове застосування 

різними судами норм права тощо. 

Під час перерв модератори та учасники мали змогу поспілкуватись у неформальній 

обстановці – обговорити актуальні питання та поділитись досвідом роботи. 

Результати моніторингу будуть детально вивчені Регіональним центром та використані в 

рамках підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Сподіваємось, що це вплине на підвищення їхнього професійного рівня та ефективності роботи. 

 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними 

7 жовтня у конференц-залі 

Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної  правової допомоги у 

Херсонській області відбувся тренінг для 

третьої групи адвокатів на тему 

«Дотримання стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному процесі». Нагадаємо, що 

перші такі заходи відбулися 11 серпня та 8 

вересня. Для участі у тренінгу запрошені 15 

адвокатів системи БВПД. Модераторами 

заходу виступили директор Регіонального центру Марина ЄЛИСЄЄВА та менеджер з якості 

Максим МАГДА, який розробив програму разом з навчальними матеріалами. 

Тренінг складався з двох етапів – теоретичного та практичного. На першому етапі були 

проаналізовані найбільш поширені помилки та порушення стандартів якості. Адвокати мали 

змогу долучитись до обговорення, поділитись досвідом та озвучити проблемні питання. На 

другому етапі учасники, працюючи в групах, на прикладі конкретних змодельованих ситуацій 

вирішували, як правильно діяти захиснику за тих чи інших обставин. 
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Також з учасниками заходу зустрівся «поліцейський омбудсман» - старший інспектор з 

особливих доручень Управління забезпечення прав людини Національної поліції України Ілля 

Андрійовський. Він розповів про основні напрямки своєї діяльності, поділився контактними 

даними та закликав адвокатів до тісної співпраці. 

 
 

З актуальними питаннями, пов’язаними з налагодженням ефективної роботи чергових 

адвокатів з Центром, виступила начальник відділу організації надання БВПД Олена Іпатенко.  

 

19 грудня, адвокати Херсонщини відзначили професійне свято – День адвокатури, в 

якому взяли участь директор Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 

області Марина Єлисєєва та менеджер з якості Максим Магда. 

Організатором заходу традиційно виступила Рада адвокатів Херсонської області. 

Близько 200 адвокатів Херсонщини зібрались на урочистості. 
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Голова Ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна привітала колег зі святом і 

нагородили грамотами та подяками. Зокрема, Марина Єлисєєва, Максим Магда та 

в.о.директорів Бериславського та Каховського місцевих центрів з надання БВПД Марина 

Груша та Юрій Клецько отримали грамоти Ради адвокатів Херсонської області за високий 

професіоналізм у справі захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб та активну 

участь у суспільному житті адвокатури регіону. 

Варто зазначити, що всі ці якості притаманні й адвокатам системи БПД, які також були 

відзначені подяками Ради адвокатів Херсонської області та Регіонального центру з надання 

БВПД. 

Марина Єлисєєва під час урочистої промови наголосила, що всі 82 адвокати системи 

БПД сумлінно працюють, показуючи високий професіоналізм, вносячи особистий внесок у 

забезпечення законності, дотримання прав і свобод людини та подякувала адвокатам.   

 

[1.4.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з 

регіональним центром з надання БВПД 

20 жовтня 2016 року в конференц-залі Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Херсонській області проведено засідання керівної ради з 

організаційних питань за участю директора Регіонального центру Марини Єлисєєвої та 

керівників місцевих центрів з надання БВПД. На нараду запрошено заступника директора та 

головного бухгалтера Регіонального центру та бухгалтера Каховського МЦ. 

Під час засідання обговорено проведений аналіз кошторисних призначень та планів 

асигнувань на ІV квартал, стан запровадження системи бухгалтерського обліку 1-С 

регіональним та місцевими центрами, питання кадрового забезпечення бюро правової 

допомоги, створення плану економії енергоносіїв.  

  

Тренінг для фахівців місцевих центрів та бюро правової допомоги, який пройшов 27 

листопада у конференц-залі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Херсонській області. 

Організаторами заходу виступили ГС «Мережа правового простору», ГО «ІРС 

«Правовий простір», Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській області - в рамках 

проекту «Посилення правових можливостей учасників АТО» за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження». 
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Давно відомо, що ефективність будь-якого тренінгу залежить від особистості тренера. У 

даному випадку працівникам системи БПД пощастило, тому що їх навчала хоча і молода, але 

досить досвідчена та високопрофесійна людина, яка має 10-річний досвід у розробці та 

проведенні тренінгів правової тематики. Це Марія Цип´ящук - координаторка та юристка 

громадської приймальні Української Ґельсінської спілки з прав людини в м. Рівне, викладач 

Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», 

керівник юридичної клініки «Pro bono» НУОА. 

 

Програма занять мала практично-ознайомчий характер, розкриваючи  алгоритм дій щодо 

низки типових питань, які виникають в учасників АТО та членів їх сімей. 

Варто зазначити, що тема семінару виявилася дуже актуальною для присутніх, адже 

учасники АТО та учасники бойових дій є суб´єктами системи БПД. Питання грошового 
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забезпечення військовослужбовців є чи не найактуальнішим. Присутні дізналися, що грошове 

забезпечення військовослужбовців має чотири види: 

 основне (виплати за звання, посадовий оклад, щомісячні додаткові виплати: щомісячна 

додаткова винагорода за вислугу років, за роботу з особовим складом, за виконання 

особливо важливих завдань, за роботу з таємними документами); 

 додаткові одноразові виплати (за стрибки з парашутом, за бойове чергування, за 

розмінування, морське грошове забезпечення). 

 допомога (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, при звільненні з 

військової служби); 

 грошові винагороди (за успішне виконання бойових завдань, за безпосередню участь у 

бойових діях, за знищення або захоплення техніки).   

Але, як наголосила Марія Цип´ящук, ці всі виплати можна отримати, якщо командир 

добре виконує свою роботу і належним чином веде документацію, здійснючи відповідні записи. 

Тема статусів, пов´язаних із участю в АТО (бойових діях), потребувала ще більшої 

уваги, адже майже кожен із присутніх стикався на практиці з проблемою, коли учаснику АТО 

(особливо першої хвилі) приходилося доводити, що він є і учасником бойових дій. Отже, за 

словами тренера, для підтвердження участі в АТО та отримання статусу учасника бойових дій 

(УБД) обов´язково потрібні довідка про участь в АТО та два витяги наказу (секторально на вхід 

і вихід). 

Під час тренінгу говорили і про соціальні гарантії учасникам АТО/УБД, які бувають 

державними та локальними. Державні гарантії регулюються Постановою КМУ від 16.04.1994р. 

«Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про поліпшення матеріального 

становища учасників бойових дій та інвалідів війни». А от із забезпеченням локальних гарантій 

не завжди все гладко, тому учасники АТО/УБД мають уточнювати в місцевих радах, 

адміністраціях, спілках учасників та ветеранів війни, держслужбах у справах учасників АТО, чи 

є кошти в місцевих бюджетах, і тут успіх залежить від самого учасника АТО/УБД. Якщо він не 

буде відстоювати свої права, не буде сам себе захищати – ніяких гарантій локального значення 

не отримає. 

Крім теоретичних знань, Марія Цип´ящук вчила правників системи БПД правильно 

оскаржувати протиправні дії та бездіяльність посадовців. Для цього вона рекомендувала 

скористатися Букварем скаржника та запропонувала попрацювати в малих групах, кожній з 

яких треба було скласти рапорт, інформаційний запит, скаргу або звернення.  

  

Підсумовуючи, тренер дала корисні поради: кожне звернення треба подавати тільки 

письмово, з можливістю підтвердження його подання або відправлення; наводити тільки факти, 

а не емоції, і тільки в хронологічній послідовності. 
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Отже, головними проблемами у сфері соцзахисту учасників АТО та членів їх сімей 

залишається якість відповідних гарантій та їх доступність. Сумно, але майже кожного дня 

працівники системи БПД стикаються з тим, що особи, які розраховували на захист держави, 

залишаються без ефективної можливості реалізувати свої права. Саме тому даний тренінг є 

корисним для фахівців, які кожного дня намагаються надати правову допомогу захисникам 

Вітчизни та членам їх сімей. 
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[1.5.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

28 листопада 2016 року відбулася прес-конференція першого заступника директора 

Координаційного центру з надання правової допомоги Мирослава Лаврінка та директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській 

області Марини Єлисєєвої на тему «Де та як отримати безоплатну правову допомогу на 

Херсонщині». 

Під час прес-конференції Мирослав Лаврінок пояснив, що таке безоплатна правова 

допомога, які є її види – первинна та вторинна, хто може отримати правову допомогу за 

рахунок держави. 

 

Він пояснив, що безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових 

послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу 

в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

складення документів процесуального характеру. Далі Мирослав Лаврінок розповів, що з 1 

січня 2013 року регіональні центри з надання БВПД забезпечили організацію послуги 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, а саме особам, до яких 

застосовано адміністративне затримання; адміністративний арешт; які затримані за 

підозрою у вчиненні злочину; до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою; у 

кримінальних провадженнях стосовно яких, відповідно до положень Кримінального 

процесуального кодексу України, захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії. З 1 

липня 2015 рокубезоплатна вторинна правова допомога надається й у цивільних та 

адміністративних справах, а також потерпілим та свідкам у кримінальних провадженнях. Її 

можуть отримати найбільш соціально вразливі громадяни, а саме: малозабезпечені, діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, біженці, ветерани війни (у тому числі 

учасникам АТО), реабілітовані особи та особи, стосовно яких суд розглядає питання про 

обмеження цивільної дієздатності чи надання психіатричної допомоги у примусовому 

порядку та ін. Цю послугу забезпечують місцеві центри з надання БВПД.  

З 1 вересня нинішнього року, як повідомив Мирослав Лаврінок, усім громадянам 

України, іноземцям, особам без громадянства, у тому числі біженцям чи особам, які потребують 

додаткового захисту, надається й безоплатна первинна правова допомога, яка полягає у наданні 
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правової інформації, консультацій і роз’ясненнях з правових питань; складення заяв, скарг, 

інших документів правового характеру (крім процесуальних). 

 

Він зазначив, що по всій Україні сьогодні працює 121 центр з надання безоплатної 

правової допомоги та понад 420 бюро правової допомоги. У центрах та бюро працює понад 1 

тис. штатних юристів, з якими співпрацює близько 2,5 тис. адвокатів, аби надавати послуги 

безоплатної правової допомоги вчасно та якісно. 

«Система БПД забезпечує надання сервісів правової допомоги для громадян, особливо 

чутливим їх категоріям, допомагає людям знати більше про їх права та отримувати відповіді 

на проблемні питання, шукати ці відповіді у правовій площині. Тож, якщо Ви побачили 

установу з логотипом системи безоплатної правової допомоги, заохочую Вас зайти і 

дізнатися, які правові послуги Ви тут можете отримати», - зауважив Мирослав Лаврінок. 

Марина Єлисєєва розказала представникам ЗМІ про те, як система БПД представлена 

на Херсонщині – це чотири місцевих центри з надання БВПД: Бериславський, Каховський, 

Голопристанський та Херсонський та  підпорядковані їм 16 бюро правової допомоги. До речі, 

останнє, 16-те, як повідомила вона, відкрилося сьогодні в смт Чаплинка. Розповіла керівник 

Регіонального центру і про послуги, які можуть отримати у них мешканці місцевих громад, а 

також привела приклади успішних справ адвокатів, які захищали та представляли інтереси 

клієнтів центрів. Дізнатися про контакти центрів та бюро на Херсонщині можна на сайті 

Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області тут: http://kherson.legalaid.gov.ua 
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В рамках проведення Всеукраїнського тижня права директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Марина Єлисєєва дала 

інтерв´ю херсонському інтернет-виданню «МОСТ».  

Керівник Регіонального центру розказала про основні 

етапи розбудови системи безоплатної правової допомоги, 

найпоширеніші проблеми, з якими звертаються представники 

громади,відповіла на питання журналіста, що є цінним в 

системі БПД, довела на конкретних прикладах ефективність 

роботи системи безоплатної правової допомоги та навела 

цікаві статистичні дані. 

19 грудня менеджер з якості Регіонального центру з 

надання БВПД у Херсонській області Максим Магда взяв 

участь у програмі «Ранок на Скіфії», під час якої відповів на 

запитання ведучої програми Ольги Гмирі щодо 

функціонування системи БВПД. 

Гість програми у прямому ефірі розказав, наскільки 

важливою є професія адвоката в наш час, з якими питаннями 

люди найчастіше звертаються до адвоката та як обрати 

адвоката, щоб отримати кваліфіковану допомогу. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.  

За оперативною інформацією з 01жовтня по 31 грудня 2016 року регіональним центром з 

надання БВПД у Херсонській області було видано 485 доручень адвокатам для надання БВПД, 

у тому числі:  

 28 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 3 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 130 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 268 – для здійснення захисту за призначенням;  

 18 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

 25 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру;  

 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 8 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК; 

 5 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період з наростаючим підсумком: 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж звітного 

періоду:  

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у кримінальних 

провадженнях; 

 проведено 3 бесіди з клієнтами; 

 проведено 1 анонімне анкетування адвокатів; 

 поведено 60 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 
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