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

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад.

1.1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема
щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ,
що проводяться Урядом України

З 20 по 24 травня на базі Регіонального центру з
надання БВПД у Херсонській області студенти II
курсу Полтавського університету економіки і
торгівлі проходили виробничу бакалаврську
практику, упродовж якої отримали нові знання,
корисний досвід і практичні навички.

24 травня керівниця практики – заступниця директора
Олена Іпатенко провела для них заняття з охорони
праці і зробила презентацію «Здорові та безпечні умови
праці», в якій не тільки пояснила базові положення та нормативно-правові акти, а також
розказала про покладені на роботодавця зобов´язання в галузі охорони праці та детально
зупинилась на охороні праці жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю.

Більш детельно за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2351-
studentam-rozkazaly-pro-bezpechni-umovy-pratsi

Фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області, 29 травня
продовжуючи правове інформування громадськості, нагадали батькам, чиї діти
цього року йдуть до школи, що 31 травня – останній день, коли вони можуть
подати заяву про вступ дітей до першого класу та поінформували про те, що
змінилося в порядку зарахування? Які документи потрібні та які умови
зарахування дітей до початкової школи наразі існують? Відповіді на ці та інші
питання висвітлила заступниця директора Олена Іпатенко.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2359-shcho-
zminylosia-v-poriadku-zarakhuvannia-ditey

Напередодні Дня захисту дітей 30 травня фахівці
Регіонального центру з надання БВПД заступниця
директора Олена Іпатенко та начальниця відділу
комунікацій та правопросвітництва Лариса
Аболончикова відвідали Херсонську гімназію імені
Т.Г.Шевченка та провели для дітей, позбавлених
батьківського піклування, інтелектуальну гру
«Права та обов’язки у нашому житті», конкурс
«Правознавчий марафон» та запропонували
розв´язати кросворд «Права дитини».

Під час інтелектуальної гри, яку провела Олена Іпатенко,
діти дізналися, яким було ставлення до їх однолітків у
різні історичні періоди, коли була прийнята Декларація
прав дитини, які права та обов´язки вони мають, які країни світу підписалися під
Конвенцією прав дитини.
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Під час конкурсу «Правознавчий марафон», який провела Лариса Аболончикова діти по
черзі відповідали на запитання, отримуючи за правильні відповіді бали, а потім усі разом
розв´язували кросворд «Права дитини», що сприяло закріпленню знань про свої права.

Чудова нагода познайомитися ближче з системою
безоплатної правової допомоги і діяльністю
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській
області випала студентам III курсу Херсонського
факультету Одеського державного університету
внутрішніх справ, які 05 червня разом з професором
кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу Юлією Кузьменко завітали до нас на День
відкритих дверей.

В ході екскурсії центром майбутні юристи ознайомилися з установою, довідалися, як
працює чергова частина, яким є порядок інформування Регіонального центру з надання
БВПД, котрий надає допомогу у кримінальному процесі затриманим, підозрюваним,
обвинуваченим та засудженим до покарання, пов’язаного з позбавленням волі. Усе це
розповіла молоді заступниця директора Олена Іпатенко.

У Всесвітній день охорони довкілля, який відзначається 5 червня, фахівці
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області, в ході правового
інформування, закликали херсонців відповідальніше ставитися до питань екології
та нагадали, що за правопорушення у сфері охорони лісів наступає
відповідальність. Про ці питання інформувала громадськість заступниця
директора Олена Іпатенко.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2365-
vidpovidalnist-za-pravoporushennia-okhorony-lisiv

12 червня заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у
Херсонській області Олена Іпатенко, продовжуючи правове інформування,
поділилася з читачами корисною інформацією про що не слід забувати, плануючи
подорожі, екскурсії, походи,а саме про права та обов´язки туристів.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2369-u-
rozpal-turystskoho-sezonu-khersontsiam-nahadaly-iaki-prava-ta-obov-iazky-maiut-turysty

Урозпал літніх канікул більшість херсонських підлітків намагаються знайти
тимчасову роботу. Що потрібно знати неповнолітнім працівникам про свої права
та які пільги передбачені законодавством розповіла в ході правововго
інформування у Всесвітній день боротьби з дитячою працею 14 червня фахівчиня
з правознавства Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області
Олена Іпатенко.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2372-pracya-
nepovnolitnih-cho-potribno

14 червня, під час традиційного відзначення
Міжнародного дня донора, яке відбулося в
Херсонському обласному центрі служби крові, фахівчині
Регіонального центру з надання БВПД Олена Іпатенко та
Лариса Аболончикова вкотре пересвідчилися, що
кількість донорів у Херсоні щороку зростає.

Заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у
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Херсонській області Олена Іпатенко розказала про гарантовані державою права донорів,
загальні пільги, а також про систему БПД, а начальниця відділу комунікацій Лариса
Аболончикова презентувала буклети «Безпечне донорство крові».

13 червня Херсон вдруге відвідали представники Києво-
Могилянської академії та Академії Фольке Бернадотта
(Швеція), які в рамках проекту «Місцеве самоврядування і
верховенство права в Україні» зустрілись з
представниками органів місцевого самоврядування,
громадськості, правозахисниками та провели первинне
правове дослідження.

Участь у фокус-групі взяли й наші колеги – Марина
Єлисєєва, Олена Іпатенко (Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській
області), Денис Милокостий, Фелікс Шмиголь, Володимир Куценко (Херсонський місцевий
центр з надання БВПД), які разом з партнерами - ІРЦ «Правовий простір», ГО «Десяте квітня»,
ГО «Всеукраїнська організація людей з інвалідністю «Велід», ГО «КримSOS» проаналізували
актуальні питання, пов'язані з наданням адміністративних послуг вразливим групам населення,
включаючи переселенців зі Сходу та Криму, військовослужбовців та їх родин. На основі
результатів дослідження будуть розроблені рекомендації для місцевої влади - як має діяти
публічна адміністрація в умовах верховенства права, як покращити надання послуг вразливим
групам населення (включаючи ВПО і військовослужбовців) тощо.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2375-u-
khersoni-vyvchaly-riven-komunikatsii-mizh-orhanamy-vlady-mistsevoho-samovriaduvannia-ta-
hromadianamy

Що потрібно знати неповнолітнім працівникам про свої
права та які пільги передбачені законодавством, з
якого віку можуть працювати діти, як відстежується
питання працевлаштування підлітків, чи може
роботодавець влаштувати на роботу дитину без згоди
батьків, куди можуть поскаржитися неповнолітні – ось
не повний перелік питань, які обговорили 19 червня у
прямому ефірі на Українському радіо. Херсон гості студії:
заступниця директора Регіонального центру з надання

БВПД Олена Іпатенко та начальниця служби у справах дітей Херсонської
облдержадміністрації Олена Міхєєва.

Експертки торкнулись теми сезонних робіт, підняли питання законності та доцільності
використання дитячої праці, акцентуючи увагу на особистій відповідальності роботодавців
та батьків, а також відповіли на запитання слухачів.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2378-pratsia-
nepovnolitnikh-pochatok-kar-iery-chy-rozcharuvannia

22 червня в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» заступниця директора
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко в
ефірі програми «Право знати» на Українському радіо. Херсон відповідала на
запитання слухачів присвячених договору оренди (найму). Як правильно скласти
договір оренди землі, найму житла та на що звернути особливу увагу та про інше
розповіла наша фахівчиня.
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Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2383-
konsultatsiia-iurysta

Чому права людини в Україні порушуються? Чи може
світ так стрімко змінюватися, що Основний закон вже
не відповідає сучасним реаліям? Чи допоможуть
покращити ситуацію з правами людини чергові зміни
в законах, а можливо, потрібно змінювати щось інше?
Про це 01 липня у прямому ефірі на Українському
радіо. Херсон говорили заступниця директора
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській

області Олена Іпатенко та ведуча ток-шоу «Тема дня» Юлія Шейко.

у день 23-ї річниці Конституції України, Олена Іпатенко не тільки проаналізувала
найбільш цінні статті, які закріплюють права людини, але й надала корисні поради
стосовно того, як діяти людині, коли порушуються її конституційні права, та поділилась
роздумами з приводу цих таких вирішальних.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2384-yak-
diiaty-liudyni-koly-porushuiutsia-ii-konstytutsiini-prava

1.1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД,
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою
удосконалення надання ними БПД

10 квітня 2019 р. заступниця директора
Регіонального центру з надання БВПД у
Херсонській області Олена Іпатенко провела для
керівників структурних підрозділів
територіальних відділів та відділень ГУНП у
Херсонській області планове заняття зі службової
підготовки.

Під час навчання обговорили: правові підстави
затримання особи за підозрою у вчиненні злочину,
порядок інформування Регіонального центру з надання
БВПД про випадки затримання осіб працівниками поліції.

Заступниця начальника відділу забезпечення
якості правової допомоги та підвищення
кваліфікації її надавачів Олена Середенко взяла
участь у регіональному заході «Підвищення
активності юристок у напрямку захисту прав
жінок», який відбувся 15 квітня у Миколаєві за
підтримки Українського Жіночого Фонду.
Організатором заходу виступила громадська
організація «Асоціація жінок-юристок України
«ЮрФем».

За словами нашої колеги Олени Середенко, яка до того ж є членкинею ГО «Асоціація
жінок-юристок України «ЮрФем», говорили про актуальні питання захисту прав жінок,
перспективи розвитку жінок в юридичній професії та їхній вплив на політику та суспільство
в Україні, а також про потреби менторства для юристок, які здобувають досвід у професії та
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захисті прав жінок вразливих категорій. Учасниці заходу не тільки обговорили наболіли
питання у сфері захисту прав постраждалих від домашнього насильства та сексуальних
домагань, але й шукали шляхи їх вирішення та подолання.

Більш детально за посиланням : https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2328-
pidvyshchennia-aktyvnosti-iurystok-u-zakhysti-prav-zhinok

З 2015 року в Херсоні реалізується проект «Протидія гендерно зумовленому
насильству через створення Кризового центру для постраждалих від домашнього
насильства в м. Херсоні», результатом чого стало відкриття тимчасового притулку
для постраждалих осіб.

Тому 18 квітня під час круглого столу, який відбувся за ініціативи ГО «Ліга соціально
відповідальних жінок», питанням взаємодії між суб´єктами з протидії домашньому
насильству та консолідації зусиль приділили першочергову увагу.

Учасниками обговорення стали представники поліції, медичних та освітніх закладів, органів
місцевого самоврядування, громадських організацій, соціальних служб та системи БПД, яку
представляли директорка і заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у
Херсонській області Марина Єлисєєва та Олена Іпатенко.

Присутні дізнались, що для постраждалих від домашнього насильства винаймано секретне
тимчасове приміщення на 8 осіб одночасно, підібрано персонал (директор, психолог, юрист,
соціальні працівники), який вже пройшов спеціалізоване навчання. Окрім того, укладено
договори про співпрацю з основними суб´єктами, які здійснюють свою діяльність
відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2322-u-
khersoni-prezentuvaly-dorozhniu-kartu-dlia-zhertv-domashnoho-nasylstva-i-alhorytm-

vzaiemodii-mizh-sub-iektamy-z-protydii-domashnomu-nasylstvu

У рамках співпраці Регіонального центру з надання БВПД
та Управління забезпечення прав людини Національної
поліції України в Херсонській області для співробітників
ГУНП 30 травня проведене планове заняття зі службової

підготовки.

Заступниця директора Олена Іпатенко провела заняття на
тему "Право на свободу та особисту недоторканність.
Заборона катувань як абсолютна норма».

Про актуальні напрямки проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,
систему БПД та можливість отримати юридичну
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онлайн-консультацію за допомогою інформаційно-правової бази «WikiLegalAid»
розказала прикордонникам Азово-Чорноморського регіонального управління
заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській
області Олена Іпатенко під час планового заняття.

В ході заходу прикордонники дізнались не тільки про актуальні напрямки
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та ініціативи Уряду: «Чужих дітей не буває»,
«Муніципальна няня», «Відповідальне батьківство», «Поїхати з дитиною за кордон – легко!»,
але й отримали реальні поради з таких питань: як вирішити спір без звернення до суду та
додаткових витрат; як отримати податкову знижку на розвиток дитини та яка сума
повертається державою із сплаченого батьками податку на доходи; як отримати відшкодування
витрат на няню для дитини до трьох років та інше.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2377-znaiu-
diiu-zakhyshchaiu-prykordonnykam-khersona-rozkazaly-pro-aktualni-napriamky-proektu-ya-

mayu-pravo-ta-initsiatyvy-uriadu

Про забезпечення безоплатною правовою підтримкою
біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, говорили фахівчині Регіонального
центру з надання БВПД у Херсонській області Олена
Іпатенко та Лариса Аболончикова під час робочої
зустрічі, яка відбулась у Міжнародний день біженців в
Управлінні Державної міграційної служби України в
Херсонській області.

Учасники зустрічі обговорили питання взаємодії та подальшої співпраці, спрямованої на
дотримання прав біженців та осіб без громадянства.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2380-
pravovyi-zakhyst-bizhentsiv-ta-osib-bez-hromadianstva

З метою реалізації спільних ініціатив, закріплених
Меморандумом про співпрацю між Всеукраїнською
громадською організацією «Громадянська мережа
«Опора» та Координаційним центром з надання правової
допомоги від 13.02.2019 року, директорка Регіонального
центру з надання БВПД у Херсонській області Марина
Єлисєєва провела 18 червня робочу зустріч з громадським

омбудсменом із захисту виборчих прав ВГО «Опора» В´ячеславом Гусаковим.

Сторони обговорили програму спільної роботи щодо просвітницьких заходів із захисту виборчих
прав громадян та узгодили план спільних навчань на базі Регіонального центру з надання БВПД
у Херсонській області для співробітників місцевих центрів, бюро правової допомоги та адвокатів,
які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2385-robocha-
zustrich-z-hromadskym-ombudsmenom-iz-zakhystu-

vyborchykh-prav

1.1.3 Проведення та участь в інформаційно-
роз’яснювальних та комунікативних заходах

Протягом квітня в Україні триває місячник
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добровільної здачі зброї. Цим питанням 10 квітня була присвячена програма «Тема
дня» на телеканалі «Скіфія». Херсон, у якій взяли участь менеджер з якості Регіонального
центру з надання БВПД у Херсонській області, адвокат Максим Магда та інспектор відділу
контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності
ГУНП у Херсонській областіЮрій Кулішенко.

Максим Магда розповів телеглядачам про передбачену законодавством адміністративну
та кримінальну відповідальність за незаконне зберігання зброї, вибухових матеріалів та
спецзасобів, а також по можливість добровільної здачі громадянами незареєстрованої зброї
чи спецзасобів.

Докладніше за посилання :https://www.facebook.com/skifijantku/videos/557447974763961

Кодекс України з процедур банкрутства, який нещодавно підписав Президент
України, буде введено в дію з 21.10.2019.

Цим питанням була присвячена 06 травня програма «Тема дня» на телеканалі
«Скіфія».Херсон, куди запросили заступницю директора Регіонального центру з надання
БВПД у Херсонській області Олену Іпатенко.

Як зазначила фахівчиня системи БПД Олена Іпатенко, прийняття такого законодавчого
акту сьогодні на часі в Україні, адже він спрямований на те, щоб з одного боку, оздоровити
економіку держави, в тому числі і банківську систему, а з іншого - зняти з пересічних
українців тягар кредитів, які вони взяли, а потім з тих чи інших причин реально не можуть і
не зможуть їх повернути.

Докладніше за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=kaApGrI3sw4
https://www.facebook.com/skifijantku/videos/577878752701497

Провулок Зрошувальний, що у Таврійському
мікрорайоні міста Херсона, перейменували на честь
загиблого військовослужбовця Збройних Сил України
Михайла Шульца. Херсонці, які проживають на
вказаному провулку, занепокоєні можливою
майбутньою «паперовою тяганиною» з перереєстрацією
їх місця проживання, зумовленою зміною назви
провулку.

Телекомпанія «Телеканал «Скіфія».Херсон» відреагувала на проблемну ситуацію,
запросивши надати коментар незалежного юриста, яким стала заступнця директора
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко.

Фахівчиня системи БПД зазаначила, що чинним законодавством не передбачена
необхідність внесення змін до документа про право власності на нерухоме майно у зв’язку
з перейменуванням вулиці, на якій розміщена нерухомість. Усі установчі документи на
нерухоме майно є чинними, тобто свідоцтво про право власності, про право на спадщину,
договір купівлі продажу дарування тощо. Ніхто не має права вимагати їх заміни у власника.

Детальніше за посиланням:

https://www.facebook.com/skifijantku/videos/443837063088607
https://www.youtube.com/watch?v=jHgB_6LqrOE
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На Українському радіо-Херсон вийшов перший випуск авторської програми
Олени Іпатенко «Право знати».

У фокусі програми - вирішення конкретних правових
проблем мешканців територіальних громад, рекомендації,
поради та ґрунтовний аналіз законодавчих нововведень.
У першому випуску програми «Право знати» заступниця
директора Регіонального центру з надання БВПД у
Херсонській області Олена Іпатенко розказала, що таке
безоплатна правова допомога, як вона представлена на
Херсонщині, хто та за яких підстав може її отримати, що таке
первинна і вторинна правова допомога, які категорії громадян

мають право на захист адвоката, представництво в суді, складення процесуальних
документів тощо.

Більш докладніше – у програмі «Право знати», трансляцію якої можна переглянути на
сторінці «Українського радіо. Херсон» у ФБ або на YouTube за посиланнями:
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2350-pravo-znaty-pravovi-porady-pro-te-
shcho-povynen-znaty-kozhen

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей та в рамках загальнонаціонального
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», на Українському радіо.Херсон вийшов черговий
випуск програми «Право знати», в якому заступниця директора Регіонального
центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко розказала про
пільги, які передбачені для дітей, чиї батьки є учасниками ООС (АТО).

Більш докладніше – у програмі «Право знати», трансляцію якої можна переглянути на
сторінці «Українського радіо. Херсон» у ФБ або на YouTube за посиланнями:
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2362-pilhy-dlia-ditei-uchasnykiv-oos-ato

8 червня на "Українському радіо.Херсон" в рамках загальнонаціонального
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» вийшов третій випуск програми «Право знати», в
якому заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській
області Олена Іпатенко розповіла про права людини при затриманні поліцією.

Більш докладніше – у програмі «Право знати», трансляцію якої можна переглянути на
сторінці «Українського радіо. Херсон» у ФБ або на YouTube за посиланнями:
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2368-prava-liudyny-pry-zatrymanni-
politsiieiu

У черговом випуску авторської програми «Право знати», яка вийшла на
Українському радіо. Херсон 15 червня, юристка Регіонального центру з надання
БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко розповіла херсонцям про порядок
оформлення договору найму та проаналізувала існуючі його форми; пояснила, за
яких підстав припиняється дія договору, які права мають наймодавці і наймачі та
про які обов´язки їм не слід забувати. Коментар юристки можна
прослухати/завантажити (MP3), або перейти далі по тексту.

Більш докладніше – у програмі «Право знати», трансляцію якої можна переглянути на
сторінці «Українського радіо. Херсон» у ФБ або на YouTube за
посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2379-oformlennia-dohovoru-
naimu-shcho-neobkhidno-znaty
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Що таке безоплатна правова допомога і які послуги можна
отримати в центрах та бюро правової допомоги; хто такі
присяжні і до розгляду яких справ вони долучаються; що
робити, якщо окупаційна влада порушує в Криму твої права;
на яку урядову підтримку можуть розраховувати відповідальні
батьки; що потрібно, аби без проблем поїхати з дитиною за
кордон – відповіді на ці різноманітні питання херсонці
отримали 27 червня у переддень 23-ї річниці Конституції
України.

Активну участь в акції взяли й фахівці Регіонального центру з надання БВПД - Марина
Єлисєєва, Лариса Аболончикова, Катерина Ананьєва та їх колеги з Херсонського
місцевого центру з надання БВПД - Фелікс Шмиголь та Володимир Куценко.

Як зазначила директорка Регіонального центру Марина Єлисєєва, працівники системи
БПД відповідально і з розумінням поставилися до проведення правопросвітницької акції,
мета якої надати практичну інформаційно-просвітницьку допомогу населенню щодо
реалізації їх конституційних прав. Зокрема права на безоплатну правову допомогу, яке
закріплено в Конституції України 1996 року, але механізму реалізації цього права не
існувало аж до прийняття у 2011 року Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Більш детально за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2386-
khersontsiam-rozkazaly-pro-konstytutsiini-prava

1.1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи
дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних
пунктів (виїздних прийомів громадян)

4 квітня 2019 р. директорка Регіонального центру з надання
БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва разом з
регіональною координаторкою Уповноваженого ВРУ з прав
людини в Херсонській області Оксаною Тропіною та
громадським монітором Валерієм Грець в рамках реалізації
національного превентивного механізму здійснили
моніторинговий візит до Таврійського навчально-
реабілітаційного центру.

Як зазначила Марина Єлисєєва, в ході моніторингу було
встановлено, що керівники закладу взяли до уваги попередні
рекомендації, і частково недоліки усунуто, а над рештою ще
ведеться робота.

Але поряд з позитивними змінами монітори констатували нагальну потребу у проведенні
капітального ремонту в спортивній залі та облаштуванні сучасним інвентарем спортивних
майданчиків центру.

5 червня моніторингова група у складі представника Уповноваженого ВРУ з прав
людини в південних областях Олександра Остапенка, регіональної представниці
Лілії Афанасіаді та координаторки Оксани Тропіної разом з громадськими
моніторами НПМ відвідали Північну виправну колонію №90. Громадськими
моніторами Національного превентивного механізму виступили наші колеги -
директорка Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Марина
Єлисєєва та заступник начальника відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги Херсонського місцевого центру з надання БВПД
Володимир Куценко.
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Як зазначила Марина Єлисєєва, в ході моніторингу крім інших порушень виявлені також
порушення права на доступ до правової інформації.

Детальніша інформація щодо результатів моніторингового візиту за посиланням:
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2370-rezultaty-monitorynhovoho-vizytu-
do-pivnichnoi-vypravnoi-kolonii-90

11.1.5 Забезпечення належної якості ,що надається клієнтам системи БПД

21.01.2019 до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Херсонській області надійшло повідомлення з Каховського відділу
поліції про затримання громадянина Б., який підозрювався у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднання з проникненням в приміщення)
та ч. 2 ст. 186 (грабіж, вчинений повторно) Кримінального кодексу України.

Для здійснення захисту затриманого центр призначив адвоката Вознюка
Олександра Віталійовича (доручення № 021-0000118 від 21.01.2019).

При розгляді в суді з клопотання про обрання щодо Б. запобіжного заходу у виді
тримання під вартою адвокат звернувся в порядку ст. 206 КПК України із заявою про
звільнення клієнта з-під варти. Слідчий суддя задовольнив заяву захисника,
мотивувавши своє рішення тим, що орган досудового розслідування мав право
затримувати Б. лише на підставі ухвали суду.

З текстом ухвали можна ознайомитись за
посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80003404

Розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Ф. у скоєнні злочинів,
передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 315 КК України тривав більше 4 років.
Особа засуджувалась, апеляція повертала справу на новий розгляд, але
нарешті вступив в силу виправдувальний вирок. Чимало зусиль для цього
доклав адвокат Зварич Євгеній Григорович.

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській
області (доручення №021-0000964 від 14.06.2016) обвинуваченому призначено адвоката
Зварича Є.Г. з яким була узгоджена правова позиція та вироблена стратегія захисту.

З урахуванням всіх зазначених обставин суд повністю виправдав обвинуваченого. З
текстом вироку можна ознайомитись за
посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79212454

Стороною обвинувачення було подано апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції,
однак вона не мала результатів. З текстом ухвали апеляційного суду можна
ознайомитись за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80972733

До Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги звернулося дев´ятеро осіб, які потребували правової
допомоги у справі щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної
плати. Для надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнтам,
Голопристанський місцевий центр призначив адвоката Олександра Івановича
Охлопкова (доручення №№ 68, 64, 67, 73, 66, 78, 70, 65, 71 - 2019 від
01.04.2019 року).

Вивчивши матеріали справи та зібравши відповідні докази, адвокат звернувся до суду із
заявою про видачу судових наказів. Скадовським районним судом Херсонської області
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винесені судові накази про стягнення з ДП «Скадовський морський торговельний порт»
нарахованої, але не виплаченої заробітної плати вищевказаним громадянам.

Ознайомитись з текстами судових наказів можна на посиланням :
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2353-advokat-oleksandr-okhlopkov-
dopomih-kliientam-stiahnuty-narakhovanu-zarobitnu-platu

До Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги звернулася пані Г., яка потребувала допомогти у справі щодо захисту
інтересів свого неповнолітнього сина. Для надання безоплатної вторинної правової
допомоги Голопристанський місцевий центр призначив клієнту адвоката Вікторію
Вікторівну Коваленко (доручення 16-2019 від 31.01.2019 року).

Вивчивши матеріали справи, адвокат звернулася до суду з позовом про визнання батьківства.
Рішенням Голопристанського районного суду Херсонської області від 12.04.2019 року позовні
вимоги пані Г. задоволено в повному обсязі, а гр. В. визнано батьком малолітньої дитини. З
текстом рішення суду можна ознайомитись за
посиланням:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81124907

Також, у недавній практиці Голопристанського місцевого центру з надання БВПД
мав місце випадок, коли за допомогою звернулася клієнтка, яка довгих дев´ять
років не мала інформації про свого зниклого чоловіка. Така невизначеність
створила певні труднощі.

Вивчивши матеріали справи, адвокат звернулася до суду із заявою про визнання фізичної
особи безвісно відсутньою. 21 січня 2019 року рішенням Голопристанського районного суду
Херсонської області заяву пані Т. задоволено в повному обсязі та визнано Д. безвісно
відсутнім. З рішенням суду можна ознайомитись за посиланням:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79322296

До Херсонського місцевого центру з надання БВПД у липні 2017 року звернулася
пані П., яка потребувала безоплатної вторинної правової допомоги з приводу
стягнення коштів в якості відшкодування витрат на відновлення автомобіля, який
використовувався без законних підстав.

Для захисту інтересів заявника в суді Херсонській місцевий центр з надання БВПД призначив
адвоката Миколу Панчука (дорученням №653-Д від 20.07.2017).Ознайомившись з
матеріалами справи, адвокат склав позовну заяву про стягнення з осіб, що незаконно
користувалися автомобілем, 27 224,47 грн. в якості відшкодування вартості відновлювальних
робіт, 1500 грн. вартості проведеної експертизи та суми сплаченого судового збору.

Рішенням Херсонського міського суду Херсонської області від 06.12.2018 по справі
№766/12802/18 позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

З повним текстом судового рішення можна ознайомитися за наступним посиланням:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78406487

1.1.6 Реалізація правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО»

05 квітня 2019 року Заступниця директора
Регіонального центру з надання БВПД у
Херсонській області Олена Іпатенко у
поінформувала в прямому ефірі програми
"UA:Херсон": «Про це говорять» з Маргаритою
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Лазник, що в Україні стартувала ініційована Міністерством юстиції інформаційна
кампанія «Відповідальне батьківство», яка має на меті захистити права дитини на
належне утримання та безпечне освітнє середовище.

Також відповідаючи на запитання слухачів, розказала про систему безоплатної правової
допомоги, про послуги, які можна отримати, акцентуючи увагу, що працює єдиний контакт-
центр системи БПД і всі дзвінки в межах України безкоштовні та приймаються цілодобово.

Більш детально за посиланням:
https://www.facebook.com/suspilne.tavriya.1/videos/268520034069884/?fref=mentions

10 квітня 2019 р. заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у
Херсонській області Олена Іпатенко провела тематичну зістріч «Відповідальне
батьківство»з керівниками структурних підрозділів територіальних відділів та
відділень ГУНП у Херсонській областів .

В ході зустрічі фахівчиня поінформувала правоохоронців про те, що 11 березня за
ініціативи Міністерства юстиції в Україні стартувала інформаційна кампанія проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» - «Відповідальне батьківство», яка має на меті підвищити обізнаність населення
щодо механізмів реалізації та захисту прав дитини на належне утримання та безпечне
освітнє середовище. Та зазаначила, що продовжується кампанія «Я маю право голосу», яка
покликана захистити виборчі права громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб,
молоді, яка вперше прийде на виборчі дільниці, та осіб з інвалідністю.

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж
системи БПД.

2.2.1 Розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ.
Підвищення фахової майстерності працівників РЦ та МЦ. Надання більш
якісної правової допомоги клієнтам

Як краще донести людям інформацію про
систему безоплатної правової допомоги? Над
цим питанням два дні, 20 та 21 травня,
працювали комунікатори та інтегратори
регіональних і місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги,
серед яких була присутня і комунікатор
Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної допомоги Лариса Аболончикова.
Результат – спільне визначення стратегічних рамок
роботи та напрацьовані пріоритети інформаційних
кампаній, які проводитиме система БПД цього року.

Захід відбувся за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова
допомога в Україні».

«Свої зусилля система БПД спрямовує на те, щоб українці довіряли праву, використовували
правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань. Нам важливо комунікувати про
можливості отримати безоплатну правову допомогу, нові сервіси, які ми впроваджуємо,
успішні приклади захисту прав громадян», – зазначив директор Координаційного центру з
надання правової допомоги Олексій Бонюк в ході зустрічі.

Як будувати інформаційні кампанії, які методи та форми використовувати, які інструменти
слід обирати, як оцінювати результативність – ці та інші питання обговорювали у колі
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однодумців. Серед напрямів комунікацій – правові потреби цільових категорій громадян і
громад, поліпшення іміджу системи БПД у професійному середовищі, промоція української
правничої Вікіпедії – WikiLegalAid.

Більш датально за посилання: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2348-
zustrich-komunikatsiinoi-komandy-systemy-bpd-novi-idei-ta-zavdannia

[1.3.] Децентралізація системи БПД

3.3.1 Управління людськими ресурсами
11 травня за підтримки Ради Європи для України Координаційний центр з надання
проавовоі допомоги в рамках реалізації проекту « Подальша підтримка реформи
кримінальної юстиції в Україні» проводив засідання робочої групи по розробці тренінгового
курсу «Правнича допомога в Україні» в якому приймав участь, в якості майбутнього
викладачаданного тренінгового курсу, менеджер з якості Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної допомоги у Херсонській області Максим Магда.

Детальніше про захід за посиланням: https://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/204-traven-
2019/2542-fakhivtsi-systemy-bpd-rozrobyly-kurs-pravnycha-dopomoha-v-ukraini

Презентація системи надання безоплатної правової допомоги, особливості
адвокатської діяльності у системі БПД, стандарти якості надання БВПД,
принципи та форми відновного правосуддя. Ці та інші теми увійшли до
інформаційно-ознайомчого курсу «Правнича допомога в Україні», який
розроблений командою Координаційного центру з надання правової допомоги,
фахівцями системи БПД за підтримки Ради Європи.

16-17 травня менеджер з якості Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
допомоги у Херсонській області Максим Магда приймав участь, в якості викладача, у
поведенні інформаційно-ознайомчого курсу «Правнича допомога в Україні» у м. Києві.

Як краще донести людям інформацію про систему безоплатної правової
допомоги? Над цим питанням два дні, 20 та 21 травня, працювали
комунікатори та інтегратори регіональних і місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
Результат – спільне визначення стратегічних рамок роботи та напрацьовані пріоритети
інформаційних кампаній, які проводитиме система БПД цього року. Захід відбувся за
підтримки українсько-канадського проекту у якому взяла учась комунікатор
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги Лариса Аболончикова.

Детальніше про захід за посиланням:
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2348-zustrich-komunikatsiinoi-
komandy-systemy-bpd-novi-idei-ta-zavdannia

За підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в
Україні» 06-07 червня менеджер з якості Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної допомоги у Херсонській області Максим Магда приймав участь, в якості
викладача, у поведенні тренінгу з розвитку навичок роботи ( soft skills) з вразливими
групами клієнтів системи БПД в м. Дніпро.

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2348-zustrich-komunikatsiinoi-komandy-systemy-bpd-novi-idei-ta-zavdannia
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2348-zustrich-komunikatsiinoi-komandy-systemy-bpd-novi-idei-ta-zavdannia
https://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/204-traven-2019/2542-fakhivtsi-systemy-bpd-rozrobyly-kurs-pravnycha-dopomoha-v-ukraini
https://www.legalaid.gov.ua/ua/holovna/204-traven-2019/2542-fakhivtsi-systemy-bpd-rozrobyly-kurs-pravnycha-dopomoha-v-ukraini
http://qala.org.ua/uk/
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2348-zustrich-komunikatsiinoi-komandy-systemy-bpd-novi-idei-ta-zavdannia
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2348-zustrich-komunikatsiinoi-komandy-systemy-bpd-novi-idei-ta-zavdannia
http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/


[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших
новітніх інформаційних технологій

На виконання завдання щодо Автоматизації
бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі
бюджетне та фінансове управління фахівцями
Регіонального центру підтримуються в
актуальному стані налаштування у фінансовому
відділі РЦ програмних засобів для електронного
документообігу та фінансового управління:

❖ мережа розпорядників та одержувачів
державних коштів;

❖ програмне забезпечення Ощадбанку «клієнт-банк».

Також було налаштовано ПО «кліент-Казначейство». Підтримується в актуальному
стані телефонний довідник, робота електронної пошти на регіональному домені.

Фахівці Регіонального центру систематично приймають участь у формуванні єдиного
інформаційного простору системи безоплатної правової допомоги в Україні і надають до
Інформаційного дайджесту України інформацію про важливі факти та події у системі,
кращі практики як адвокатської діяльності.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За оперативною інформацією з 01 квітня по 30 червня 2019 року

Регіональним центром з надання БВПД у Херсонській області було видано 634
доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:

14 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;
2 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;
158 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
345 – для здійснення захисту за призначенням;
48 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних
провадженнях;
28 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру;
0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);
35 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до
статті 537 КПК;
4 – 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 24 судових засіданнях у
кримінальних, цивільних та адміністративних провадженнях ;
проведено 5 бесіди з клієнтами;
поведено 30 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за
вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.
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