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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 

Тематичний урок «Я маю право!» пройшов 03 вересня в 
Херсонському вищому професійному училищі сервісу та дизайну. 
Заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Олена Іпатенко та начальниця відділу 
комунікацій та правопросвітництва Лариса Аболончикова розповіли 
про гарантовані державою права, їх реалізацію та захист в разі 
порушення. 

Детальніше про урок: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2466-kherson-predstavnyky-
bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-provely-pershyi-tematychnyi-urok-u-mezhakh-proiektu-ya-mayu-pravo 

6 вересня учням четвертих та сьомих класів Херсонського 
навчально-виховного комплексу №15  заступниця директора 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 
Олена Іпатенко розповіла, у межах проєкту «Я МАЮ 
ПРАВО!», про їх права в світлі Конвенції ООН про права 
дитини. 

Докладніше про те, як проходили уроки за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2470-pravova-osvita-

i-vykhovannia-povahy-do-zakoniv-u-khersoni-tryvaiut-tematychni-uroky 

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2471-usvidomlennia-prava-rozvyvaie-usvidomlennia-
obov-iazku 

19 вересня фахівчині Регіонального центру з надання БВПД 
Олена Іпатенко та Лариса Аболончикова провели тематичний 
урок на тему: «БПД на захисті прав дитини» в 10 класі 
загальноосвітньої школи №50 

Під час уроку фахівчині розповіли про систему БПД, хто є її суб’єктами. 

Детальніше за посиланням:  
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2478-tematychnyi-

urok-bpd-na-zakhysti-prav-dytyny-proishov-u-khersonskii-zosh-50 
 

Що таке безоплатна правова допомога; чи є щось подібне в 
інших країнах; якій моделі відповідає українська система 
БВПД, чи можуть діти  звернутися до установ системи БПД і 
який порядок звернення - відповіді на ці питання отримали 
учні 11 класу Академічного ліцею при Херсонському 
державному університеті, які завітали 16 вересня до 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області. 
 
Детальніше про день відкритих дверей за посиланням: 



 
 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2480-den-vidkrytykh-dverei-proishov-u-rehionalnomu-
tsentri-z-nadannia-bvpd 

Що таке булінг, його типові  ознаки та чим він відрізняється від 
банальної сварки, чи можуть постраждалі особи звернутися до установ 
системи БПД за допомогою і який порядок звернення неповнолітніх 
осіб - відповіді на ці питання отримали учні II курсу Херсонського 
вищого професійного училища сервісу та дизайну в ході тематичного 
уроку який провела 17 вересня заступниця директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко. 

Детальніше про те як прошов урок за посиланням: 

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2483-kherson-doluchyvsia-do-vseukrainskoho-tyzhnia-z-
protydii-bulinhu 

Круглий стіл з питань інституалізації послуг для осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі, зібрав 18 вересня представників органів 
місцевої влади, регіональних представників, уповноважених 
представників UNFPA. Систему БПД представляли 
директорка Регіонального центру з надання БВПД Марина 
Єлисєєва та головна спеціалістка відділу правопросвітництва 
та надання БПД Херсонського місцевого центру Катерина 
Ворона. 

Детальніше про роботу круглого столу за посилданням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2489-maryna-yelysieieva-vziala-uchast-u-roboti-kruhloho-
stolu-ta-robochii-hrupi-z-pytan-protydii-domashnomu-nasylstvu 

Що таке нова українська школа? Чи продовжиться правова 
освіта дітей? Якою буде співпраця Регіонального центру з 
надання БВПД із закладами освіти – на цих питаннях була 
сфокусована увага заступниці директора з виховної роботи 
Херсонської загальноосвітньої школи № 50 Галини 
Миколаївни Кубах та заступниці директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області Олени 
Іпатенко. 

Під час робочої зустрічі, яка пройшла в ЗОШ №50, сторони обговорили ряд важливих питань щодо 
організації правової освіти в школі, погодили план спільних правопросвітницьких заходів для учнів, їх 
батьків та педагогічного колективу. 

Докладніше за посиланням: 

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2491-pravova-osvita-shkoliariv-iak-odyn-iz-vektoriv-
diialnosti-fakhivtsiv-systemy-bpd 

Корисну інформацію, поради та рекомендації юриста 
отримали прикордонники Азово-Чорноморського 
регіонального управління: заступниця директора 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області Олена Іпатенко 26 вересня провела для них планове 
заняття. 



 
 
Співробітники відомства дізнались про актуальні напрямки загальнонаціонального проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» та ініціативи Уряду: «Чесна платіжка», «Чужих дітей не буває», «Муніципальна няня», 
«Відповідальне батьківство». 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2508-v-azovo-
chornomorskomu-rehionalnomu-upravlinni-v-mezhakh-proektu-ya-mayu-pravo-proishlo-planove-zaniattia 

Про булінг у шкільному середовищі та систему БПД, яка захищає 
права дітей, говорили фахівчині Регіонального центру з надання 
БВПД Олена Іпатенко та Лариса Аболончикова під час тематичного 
уроку, який вони провели для учнів 5 класу ЗОШ №15. 
 
Окрему увагу Олена Вікторівна приділила питанню відповідальності за 
вчинення булінгу. 
 
Більш детально про урок за посиланням:  

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2531-zakhyst-ditei-naividpovidalnisha-misiia 
 
 30 вересня на базі Регіонального центру з надання 
БВПД з метою вивчення правових потреб громади 
Херсона проводилось: інтерв'ювання осіб з 
інвалідністю та фокус-група з надавачами правової 
допомоги. Дослідження проводила  ініціативна група 
з представників Херсонського офісу Мережі 
правового розвитку при ІРЦ «Правовий простір» та 
Херсонської обласної організації Комітету виборців 
України, міської ради та депутатського корпусу. 
Інтерв´юери спілкувалися, як на предмет виявлення 
проблем у задоволенні правових потреб соціально 

незахищених верств населення Херсонської громади так і досліджували надавачів  безоплатної 
правової допомоги міста Херсон та тих, хто безпосередньо займається захистом прав соціально 
незахищених і вразливих категорій громадян. 
 
Більш детально за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2555-u-khersoni-
provodytsia-doslidzhennia-pravovykh-potreb-meshkantsiv-hromady 
 
За сприяння ГО «Ініціатива на захист прав осіб з інвалідністю» фахівці Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області 30 вересня зустрілися з батьками, які 
виховують дітей з інвалідністю, і провели для них інформаційно-роз´яснювальний захід 
«Захист прав дітей з інвалідністю». 
Експертами виступили юристи системи БПД Марина 
Єлисєєва, Олена Іпатенко (Регіональний центр з надання БВПД) 
та Володимир Куценко (Херсонський місцевий центр), начальниця 
відділу соціальних послуг  Департаменту соціального захисту 
населення Херсонської ОДА Лариса Грицань, позаштатний експерт з 
питань експертизи тимчасової непрацездатності Департаменту охорони 
здоров´я та голова ЛКК лікарні ім. Тропіних Ольга Деревянних та 
регіональний координатор Представництва Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини Оксана Тропіна. 
 
Детальніше про захід за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2552-informatsijno-roz-yasnyuval-nij-zakhid-dlya-bat-kiv-
yaki-vikhovuyut-ditej-z-invalidnistyu-projshov-u-khersoni 

 



 
 
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 

 Про специфіку надання громадянам первинної і вторинної 
правової допомоги у випадках порушення виборчих 
прав, види порушень, відповідальність за перешкоджання у 
волевиявленні та судову практику у Херсонській області 
йшлося під час тренінгу «Виборчі права громадян та їх 
захист», який 4 липня пройшов на базі Регіонального центру з 
надання БВПД у Херсонській області для адвокатів та фахівців 
системи БПД. 

Громадський омбудсмен із захисту виборчих прав ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» у Херсонській 
області В´ячеслав Гусаков, в ході проведення заїходу приділив особливу увагу типовим порушенням 
вимог Закону України «Про вибори народних депутатів України», відповідальність за які передбачена у 
Кодексі України про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі України.  

Детальніше про захід за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2397-u-khersoni-
vchyly-iak-vidnovyty-porusheni-prava-hromadian 

4 липня в Херсоні: з нагоди четвертої річниці створення 
Національної поліції України представники громадськості та 
журналісти мали змогу за чашкою ранкової кави поставити 
питання поліцейським. Побував на сніданку й начальник 
відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання БВПД 
у Херсонській області Максим Магда. 

Гості мали змогу поставити  конкретні, часом незручні запитання керівникам відділів обласного главку 
поліції. 

Детальніше про сніданок: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2399-snidanok-z-
politseiskymy 

9 липня до Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області завітали партнери - активісти громадської організації 
«Ініціатива на захист прав людей з інвалідністю», для яких була 
проведена тематична зустріч на тему «Новації системи БПД» та 
надана інформаційна підтримка. 

Обговоривши план спільних заходів щодо надання правової допомоги особам з інвалідністю, 
директорка Регіонального центру з надання БВПД Марина Єлисєєва розказала про новації в системі 
БПД, насамперед, це відкриття у вільному доступі довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid». Голова громадської організації  Яна Лебєдєва та член 
правління  Михайло Лебєдєв  дізналися про можливість отримати правову консультацію онлайн. 

Більш детальніше про зустріч за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2408-
tematychna-zustrich-rc 

Про запровадження в Україні інституту приватного виконавця та 
переваги професії йшлося під час зустрічі заступниці Міністра 
юстиції з питань виконавчої служби Світлани Глущенко з 
представниками юридичної спільноти Херсона. На промо-акції 
«Професія приватного виконавця: доступ та переваги» побували 



 
 
й фахівці системи БПД: Марина Єлисєєва (директорка Регіонального центру з надання 
БВПД у Херсонській області), Лариса Аболончикова (начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва), Денис Милокостий (директор Херсонського місцевого центру з 
надання БВПД), Фелікс Шмиголь (начальник відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги), а також адвокати Тетяна Тюпляєва та Валентина 
Токаленко. 

 Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2409-kherson-vidvidala-
zastupnytsia-ministra-iustytsii-z-pytan-vykonavchoi-sluzhby-svitlana-hlushchenko 

6 серпня між Регіональним центром з надання БВПД у Херсонській області та 
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті 
Мелітополь та поширює свою діяльність на Запорізьку, Херсонську області, Автономну 
Республіку Крим та місто Севастополь, був укладений Меморандум про співпрацю та 
взаємодію. 

Документ підписали керівники установ - Марина Єлисєєва (Регіональний центр з надання БВПД у 
Херсонській області) і Денис Керман (Територіальне  управління Державного бюро розслідувань, яке 
розташоване у м. Мелітополь). Метою Меморандуму про співпрацю є консолідація зусиль, спрямованих 
на недопущення порушень прав людини на захист під час затримання, проявів тортур, іншого 
нелюдського поводження із затриманими особами, запобігання випадків притягнення до кримінальної 
відповідальності завідомо невинних осіб та порушення гарантій адвокатської діяльності під час 
здійснення досудового розслідування. 

Детальныше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2435-memorandum-pro-
spivpratsiu-ta-vzaiemodiiu-pidpysaly-u-khersoni 

 14 серпня Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській 
області відвідали Лілія Афанасіаді (Регіональний представник 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
Херсонській області) та Оксана Тропіна (координатор 
взаємодії з громадськістю), які зустрілись з керівництвом 
центру - Мариною Єлисєєвою та Оленою Іпатенко та 
обговорили ряд важливих питань з якими найчастіше 
звертаються громадяни до Представництва Уповноваженого з 
прав людини в Херсонській області. 

Детальныше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2447-pro-zakhyst-prav-
vrazlyvykh-katehorii-ishlosia-pid-chas-robochoi-zustrichi-z-predstavnykamy-upovnovazhenoho-vru-z-prav-

liudyny 

Питанням захисту прав затриманих осіб та недопущенню їх 
порушення, у тому числі права на безоплатну правову 
допомогу, була присвячена міжвідомча робоча зустріч, 
учасниками якої стали Регіональний представник та 
координатор Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 
Херсонській області Лілія Афанасіаді та Оксана Тропіна, 
монітор НПМ Валерій Грець, а також фахівці системи БПД – 
Олена Іпатенко, Лариса Аболончикова (Регіональний центр з 

надання БВПД) та Володимир Куценко (Херсонський  місцевий центр з надання БВПД). 

Детальніше за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2452-pro-zakhyst-

prav-zatrymanykh-osib-ishlosia-pid-chas-mizhvidomchoi-robochoi-zustrichi 

 29 серпня відбулась міжвідомча робоча зустріч, яка зібрала в 
Регіональному центрі з надання БВПД у Херсонській області 



 
 
представників різних відомств, що реалізують державну політику у сфері захисту прав 
затриманих осіб, іноземців, біженців та осіб без громадянства, здійснюють правову 
підтримку ВПО та інших вразливих категорій осіб, які опинилися у складних життєвих 
обставинах.  

Приводом для організації міжвідомчої зустрічі слугувала та щобставина, що в ході моніторингового 
візиту до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні, працівники Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини 
засвідчили порушення права на безоплатну вторинну правову допомогу.  

Більш докладно за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2462-mizhvidomcha-
robocha-zustrich-29-08-2019 

 Тематична зустріч «Надання правової допомоги особам з 
інвалідністю», під час якої була презентована серія буклетів 
щодо захисту законних прав та інтересів осіб з інвалідністю, 
відбулась 29 серпня в Регіональному центрі з надання БВПД у 
Херсонській області. 

Також Олена Іпатенко звернула увагу присутніх, що отримати 
юридичну консультацію можна також онлайн за 

допомогою інформаційно-правової бази «WikiLegalAid», а Лариса Аболончикова повідомила, що в 
межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» стартувала інформаційна кампанія «Споживач в мережі», яка 
присвячена захисту прав споживачів при купівлі товарів та послуг онлайн. 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2463-kherson-pro-
harantovane-derzhavoiu-pravo-na-bpd-hovoryly-pid-chas-tematychnoi-
zustrichi 

В рамках Меморандуму про співпрацю між Регіональним 
центром з надання БВПД у Херсонській області та ДУ 
«Херсонський слідчий ізолятор» і філією ДУ «Центр 
пробації» в Херсонській області від 05.10.2018 заступниця 
директора Олена Іпатенко провела робочу зустріч зі 
старшим інспектором відділу соціально-виховної та 
психологічної роботи Херсонського слідчого  ізолятора 

Ганною Захаренко. 

Детальніше про результати зустрічі: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2473-pro-
vykhovannia-u-zasudzhenykh-povahy-do-zakonu-i-prav-liudyny-hovoryly-pid-chas-robochoi-zustrichi 

 Про спільну роботу, яка покращить доступ внутрішньо переміщених осіб до безоплатної 
правової допомоги, судові практики у сфері захисту прав ВПО та обмін досвідом говорили 

під час робочої зустрічі  представники ГО «Десяте квітня»: 
Ольга Ткаченко (керівниця проекту «Десяте квітня»), 
Ельвіра Зейтуллаєва (правовий аналітик)  та Анна 
Найдьонова (юристка громадської організації) з 
керівництвом  Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області – директоркою Мариною Єлисєєвою 
та її заступницею Оленою Іпатенко. 

Детальніше за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2482-fakhivtsi-khersonshchyny-vyvchatymut-
zakonomirnosti-sudovoi-praktyky-u-sferi-zakhystu-prav-vpo 



 
 
19 вересня на базі Регіонального центру з надання БВПД фахівці системи БПД Херсонської 
області, які мають досвід надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, 
вивчали закономірності судової практики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених 
осіб.        
 Воркшоп на тему: «Відновлення судового та виконавчого 
провадження ВПО» для них провели правники ГО «Десяте квітня». 
 
Більш детально про захід за посиланням :  
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2532-pro-
zakonomirnosti-sudovoi-praktyky-u-sferi-zakhystu-prav-vnutrishno-
peremishchenykh-osib-hovoryly-uchasnyky-vorkshopu 
 

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

На Українському радіо-Херсон заступниця директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко продовжувала знайомити радіослухачів із 
різновидами договору оренди (найму) – договором прокату, лізингу, найму будівлі або 
іншої капітальної споруди, транспортного засобу. 

Які особливості договору прокату та чи  може наймач відмовитися від 
нього; як правильно оформити договір найму будівлі або іншої капітальної 
споруди, які зобов´язання у наймача транспортного засобу, що є 
предметом договору лізингу – з порадами юристки Олени Іпатенко мали 
змогу ознайомилися слухачі щотижневої програми «Право знати», яка 
вийшла 29 червня в рамках загальнонаціонального просвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

 

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/2389-konsultatsiia-iurysta-2 
 
4 травня стартувала виборча кампанія позачергових виборів народних депутатів України, 
які відбудуться 21 липня 2019 року. Відтак, доступною є процедура тимчасової зміни місця 
голосування, здійснити яку на позачергових виборах можна з 24 травня до 15 липня (тобто 
не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування).  

Куди треба звернутись та які документи для цього потрібні розказала 06 липня заступниця директора 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській  області Олена Іпатенко в авторській програмі 
«Право знати», яка щосуботи виходить на Українському радіо. Херсон в рамках загальнонаціонального 
просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

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/2398-konsultatsiia-iurysta-tymchasova-zmina-mistsia-
holosuvannia 

Як відновити втрачений паспорт, куди звертатися, у тому числі внутрішньо переміщеним 
особам, бездомним особам; які документи треба мати; якою є вартість послуги та які 
строки розгляду заяви - відповіді на ці питання 13 липня могли почути слухачі в черговому 
випуску авторської програми Олени Іпатенко «Право знати», на Українському радіо.Херсон 
в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  



 
 
 
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/2420-konsultatsiia-iurysta-iak-oformyty-pasport-
hromadianyna-ukrainy-zamist-vtrachenoho 
 
20 липня на Українському радіо. Херсон, заступниця директора Регіонального центру з 
надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко у черговому випуску програми «Право 
знати», пояснила, як діяти, якщо ваше  майно зіпсовано внаслідок неправомірних дій 
сусідів. Що робити, якщо вас затопили сусіди? Як довести факт псування майна через 
затоплення квартири? Що слугуватиме доказами матеріальної шкоди? Чи має право 
власник зіпсованого майна на відшкодування моральної шкоди? 
 
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/2424-konsultatsiia-iurysta-shcho-robyty-iakshcho-
zatopyly-susidy 
 
Кому і як нараховується пеня та які наслідки матиме несвоєчасна оплата комунальних 
послуг – цим питанням був присвячений черговий ефір авторської програми «Право 
знати» на Українському радіо. Херсон. Так 29 липня юристка Регіонального центру з 
надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко нагадала, слухачам положення Закон 
України «Про житлово-комунальні послуги». 
 
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/2427-konsultatsiia-iurysta-narakhuvannia-peni-na-
komunalni-posluhy 
 

30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, на 
залізничному вокзалі Херсона пройшла інформаційно-
просвітницька акція «ПротиДІЙ торгівлі людьми». Активну 
участь у заходах, організованих  Департаментом соціального 
захисту населення Херсонської облдержадміністрації у 
співпраці з ГО «Успішна жінка», взяли фахівці Регіонального та 
Херсонського місцевого центрів з надання БВПД.  
Після брифінгу учасники акції, у тому числі й представники системи БПД 

- Олена Іпатенко, Лариса Аболончикова, Катерина Ананьєва (Регіональний центр з надання 
БВПД), Денис Милокостий, Фелікс Шмиголь, Володимир Куценко (Херсонський місцевий центр з 
надання БВПД), розповідали подорожуючим про ризики та небезпеки сучасних форм рабства і про 
те,  як не стати їх жертвою. 
 
Быльш детально за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2428-zhyteliam-
khersona-i-hostiam-mista-rozpovily-pro-formy-suchasnoho-rabstva 
 
До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми заступниця директора Регіонального центру 
з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко розробила пам´ятку, у якій детально 
пояснює, на що треба звернути увагу при виборі фірми з працевлаштування за кордоном, 
які дані перевірити, коли проводити оплату, по якій візі виїжджати тощо.  
 
Інформацийний матеріал юристки можна завантажити за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/Буклети/Як_правильно_обрати_фірму-
посередника_для_працевлаштування.pdf 
 
У зв'язку з тим що, багато хто з пересічних громадян досі не знають, де і які юридичні 
послуги можна отримати, фахівці Регіонального центру з надання БВПД розробили та 



 
 
презентували розроблену організаційну модель надання безоплатної правової допомоги у 
Херсонській області. 
 
Інформацийний матеріал можна завантажити за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/Буклети/ХРЦ_БПП-ОРГАНІЗАЦІЙНА_МОДЕЛЬ082019.pdf 

 
Хто такі колектори? Чи законна їх діяльність? Як захиститися від 
незаконних дій колекторів? – про це у прямому ефірі на Українському 
радіо.Херсон 29 линя говорили ведуча програми Тетяна Герман і гостя 
студії, заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Олена Іпатенко.  
Фахівчиня пояснила, у якому випадку проблемна заборгованість може бути 

продана третім особам і які методи використовують колектори. Не залишилося поза увагою юристки й 
питання щодо захисту особистих даних громанян. 
 
Детальныше проце за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2432-konsultatsiia-
iurysta-iak-zakhystytysia-vid-nezakonnykh-dii-kolektoriv 
  
Про що потрібно дізнатися перед тим, як брати кредит і як себе убезпечити – розказувала 
заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена 
Іпатенко у програмі «Право знати», яка в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» що суботи 
виходила на Українському радіо. Херсон продовж серпня- вересня . 
 
Більш докладніше – у програмі «Право знати», трансляцію якої можна переглянути на сторінці 
«Українського радіо. Херсон» у ФБ або на YouTube за посиланнями: 
За 03 серпня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2434-konsultatsiia-iurysta-na-shcho-
zvernuty-uvahu-osobi-iaka-maie-namir-vziaty-kredyt 
 
За 10 серпня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2443-konsultatsiia-iurysta-khto-taki-
kolektory 
 
За 17 серпня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2446-konsultatsiia-iurysta-iak-vberehtysia-
vid-tysku-kolektoriv 
 
За 24 серпня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2461-konsultatsiia-iurysta-iak-pravylno-
pohasyty-kredyt 
 
За 31 серпня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2464-konsultatsiia-iurysta-na-shcho-
zvernuty-uvahu-pohasyvshy-kredyt 
 
За 07 вересня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2472-yak-diiaty-pozychalnykam-pid-chas-
likvidatsii-bankiv-porady-iurysta 

 
Як правильно обрати фірму-посередника з працевлаштування за 
кордоном та не стати жертвою торгівлі людьми; як отримати правову 
консультацію, не виходячи з дому; як перевірити, чи справедливо 
нарахована плата за житлово-комунальні послуги - на цих питаннях 
зосередили увагу фахівці Регіонального центру з надання БВПД 
Олена Іпатенко та Лариса Аболончикова під час 

правопросвітницького заходу, який 7 серпня відбувся на базі Херсонського міського центру 
зайнятості. 
Захід складався з теоретичного, інформаційного та практичного блоків і був проведений для молоді, 
яка шукає роботу і  розмірковує, де себе реалізувати: в Україні або за її межами. 
 
Більш детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2436-kherson-uvahu-
molodi-pryvernula-problema-torhivli-liudmy 
 



 
 

 15 серпня фахівці системи БПД: Лариса Аболончикова та Катерина 
Ананьєва (Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській області), 
Володимир Куценко (Херсонський місцевий центр з надання БВПД) 
приєднались до всеукраїнської акції на підтримку в'язнів Кремля.  
Також в ході акціїї провели правороз´яснювальну роботу серед населення, 
розказуючи про місію та завдання системи безоплатної правової допомоги.  
 
Більш докладніше за посиланням:  

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2444-fakhivtsi-systemy-bpd-
doluchylysia-do-pravozakhysnoi-aktsii-na-pidtrymku-v-iazniv-kremlia 
 

21 серпня у прямому ефірі програми «Про це говорять» на 
Українському радіо. Херсон заступниця директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко та 
кінологиня Наталія Рубанова говорил про Правила утримання 
домашніх тварин у м.Херсоні. 

Більш детально за посиланням: 
 https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2449-pro-obov-iazky-

vlasnykiv-sobak-ta-vidpovidalnist-za-porushennia-pravyl-vyhulu-tvaryn 
 

23 серпня, у День Державного Прапора, фахівці Регіонального центру 
з надання БВПД у Херсонській області Лариса Аболончикова та 
Катерина Ананьєва взяли участь в урочистих заходах, долучилися до 
флешмобу, організованому Херсонською обласною державною 
адміністрацією та розказали про систему БПД перехожим та 
відвідувачам Херсонського  обласного краєзнавчого музею. 
 
Детальніше за посиланням: 

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2456-pro-systemu-bpd-
rozkazaly-khersontsiam-fakhivtsi-rehionalnoho-tsentru 
 

У вересні розпочався цикл передач присвячений реєстрації 
шлюбу та обов’язкам подружжя, в авторській програмі Олени 
Іпатенко «Право знати», яка виходить на Українському радіо.  
 
Більш докладніше – у програмі «Право знати», трансляцію якої можна 
переглянути на сторінці «Українського радіо. Херсон» у ФБ або на 
YouTube за посиланнями: 
За 14 вересня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2481-
pravo-znaty-shcho-take-shliub 

 
За 21 вересня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2490-pravo-znaty-pro-shliubnyi-dohovir 
 
За 28 вересня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2547-pravo-znaty-pro-nediisnist-shliubu 
 
 

Фахівці системи БПД на пресконференції, яка 19 вересня 
пройшла в Регіональному центрі з надання БВПД на 
конкретних прикладах пояснили медійникам та гостям 
принципи своєї роботи. 
Презентуючи систему безоплатної правової допомоги як інструмент 
соціальної справедливості, директор  Марина Єлисєєва 
відзначила, що держава через систему БПД здійснює в першу чергу 
правову підтримку та захист незахищених верств населення – 
пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, дітей, ветеранів 



 
 
війни, внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від насильства та інших вразливих категорій. 
 
Дательніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2488-bezoplatna-pravova-
dopomoha-iak-instrument-sotsialnoi-spravedlyvosti-u-khersoni-prezentuvaly-systemu-bpd 

 
 28 вересня фахівці різних відомств за ініціативи 
Херсонської обласної держадміністрації  провели 
інформаційну акцію. Жителі  області отримали корисну 
інформацію щодо функціонування державних установ, 
можливості вирішити проблемні питання дистанційно, а 
також про проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!». 
 
Про роботу центрів безоплатної правової допомоги та унікальну 
можливість захистити свої права та інтереси в суді абсолютно 
безкоштовно, тобто отримати вторинну правову допомогу, 

розповіла начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Регіонального центру з надання 
БВПД Лариса Аболончикова. 
 
Більш детальніша інформація за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2540-meshkantsiv-khersonshchyny-prokonsultuvaly-
fakhivtsi-systemy-bpd 
 
1 жовтня в Україні відзначають Міжнародний днь людей похилого віку. 29 вересня, до 
заходу, який прошов з нагоди цього свята долучилися й фахівці Регіонального центру та 
Херсонського місцевого центру з надання БВПД Лариса Аболончикова та Володимир 
Куценко.  
Лариса Аболончикова розповідала, як можна вирішити юридичні 
питання, отримати правову допомогу, консультацію, звернувшись до 
центрів та бюро правової допомоги. Також херсонці ознайомилися з 
інформаційними кампаніями в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» - «Чесна 
платіжка» та «Відповідальне батьківство». 
 
Детальніше про те як пройшов захід за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2541-khersontsiam-zolotoho-viku-pro-informatsiinu-
kampaniiu-chesna-platizhka 

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

В рамках реалізації національного превентивного механізму 
моніторингова група у складі Представника Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в південних областях 
Олександра Остапенка, регіонального координатора взаємодії з 
громадськістю в Херсонській області Оксани Тропіної та громадського 
монітора Марини Єлисєєвої здійснили 27 вересня моніторинговий 
візит до Олешківського дитячого будинку-інтернату. 

За словами Марини Єлисєєвої, з боку керівництва та колективу докладається 
максимум зусиль для створення комфортних та достойних умов для підопічних. 
Проте існують проблеми та недоліки такі, як: недостатність освітлення 
(відповідно до норм) у спальних приміщеннях, наявність порогів, що є також 
недоліком у плані доступності приміщень для маломобільних груп. 



 
 
Детальніше про моніторинговий візит за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2551-maryna-yelysieieva-u-skladi-monitorynhovoi-hrupy-
vidvidala-oleshkivskyi-dytiachyi-budynok 

 11.1.5 Забезпечення належної якості, що надається клієнтам системи БПД 

Оскаржити незаконне звільнення з роботи та стягнути з підприємства заробітну плату  за 
час вимушеного прогулу, а також моральну шкоду, завдану внаслідок незаконного 
звільнення – з цими  питаннями  до Херсонського місцевого центру з надання БВПД 
звернувся  громадянин К. 

Представляти інтереси клієнта в суді Херсонський місцевий центр з надання БВПД призначив 
адвоката Дениса Карпенко (дорученням №683-Д від 08.08.2017). 

Ознайомившись з матеріалами справи, адвокат склав позовну заяву, в якій просив визнати 
звільнення клієнта незаконним, поновити його на роботі та стягнути заробітну плату за час 
вимушеного прогулу в сумі 15769, 65 грн. та моральну шкоду в сумі 5000 грн. 

Рішенням Херсонського міського суду Херсонської області  від 14.01.2019 по справі №766/13794/17 
позовна заява задоволена частково. Визнано незаконним наказ про звільнення громадянина К. та 
поновлено його на посаді. Також з відповідача стягнено на користь клієнта середній заробіток за час 
вимушеного прогулу (з 28.03.2017 року по 14.01.2019 року) в сумі 65 090,40 грн. та 500 грн. в якості 
відшкодування моральної шкоди. 

З повним текстом судового рішення можна ознайомитися за наступним 
посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79150475 

У листопаді 2016 року біля одного з сіл Каховського району Херсонської області сталося 
вбивство. Двоє братів В. та С. разом зі своїм знайомим Р. після робіт на полі повертались 
додому, по дорозі випили горілки, далі між ними виникла сварка, яка закінчилась 
застосуванням кухонного ножа та смертю Р. Співробітники поліції швидко відреагували на 
злочин, знайшли братів практично на місці події.  

Центром для здійснення захисту С. було призначено адвоката Зварича Євгенія 
Григоровича(доручення №021-0002053 від 29.12.2016).  Зустрівшись з клієнтом та ознайомившись з 
матеріалами провадження, адвокат узгодив правову позицію та тактику захисту. При цьому було 
очевидним, що довести невинуватість буде дуже складно, і зробити це можна лише в суді.   

Суд врахував всі доводи адвоката і погодився, що зібраних стороною обвинувачення доказів недостатньо 
для притягнення його клієнта до кримінальної відповідальності. З повним текстом виправдувального 
вироку можна ознайомитись за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73865042 
 
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/80061042.  

Громадянка З. обвинувачувалась у тому, що на ґрунті тривалих неприязних стосунків 
штовхнула потерпілу, що призвело до перелому двох ребер в результаті падіння. Її дії були 
кваліфіковані за статтею 128 КК України. Жінка заперечувала свою вину, стверджувала, що 
за своїм фізичним станом не могла заподіяти тілесних ушкоджень, вважала, що потерпіла 
таким чином хоче помститися їй через тривалий спір щодо користування земельною 
ділянкою. В суді вона заявила, що потребує допомоги захисника. 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області 
призначено адвоката Анатолія Бітюру (доручення №021-0001546 від 30.08.2017). Після зустрічі з 
клієнткою та ознайомлення з матеріалами провадження була вироблена відповідна лінія захисту. 



 
 

Суд врахував всі доводи адвоката і в результаті виніс виправдувальний вирок, з текстом якого можна 
ознайомитись за посиланням:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77902256 
 
Апеляційний суд не врахував позицію обвинувачення при оскарженні вироку. З текстом ухвали можна 
ознайомитись за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80560894 

До Херсонського місцевого центру з надання БВПД звернувся громадянин Г., який 
потребував безоплатної вторинної правової допомоги, а саме  представництва інтересів у 
суді як особи, що притягається до адміністративної відповідальності. Адвокат В’ячеслав 
Бойко довів невинуватість клієнта у вчиненні адміністративного правопорушення - 
надання послуг таксі без реєстрації. 

Херсонський місцевий центр з надання БВПД на підставі доручення №1553-Д від 07.12.2018 призначив 
клієнтові адвоката В’ячеслава Бойка. Здійснюючи захист клієнта в суді, адвокат просив закрити 
провадження у справі у зв'язку з відсутністю в діях клієнта складу адміністративного правопорушення, 
зокрема з підстав відсутності доказів вчинення останнім такого правопорушення, і посилався на наступні 
обставини та вимоги чинного законодавства. 

Постановою Херсонського міського суду Херсонської області від 31.01.2019 по справі 
№766/22384/18, провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно гр. Г. за ч. 
1 ст. 164 КУпАП України закрито у зв'язку з відсутністю в його діях події і складу адміністративного 
правопорушення. 

26.08.2015 до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Херсонській області надійшло повідомлення про затримання громадянина Т. за 
підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – незаконний збут 
наркотичних засобів, який був задокументований при проведенні оперативної закупівлі. 
 
Для надання правової допомоги затриманому був призначений адвокат Анатолій 
Бітюра (доручення №021-0001471 від 26.08.2015, №021-0001776 від 15.10.2015).При ознайомленні 
з матеріалами провадження адвокатом було виявлено ряд порушень з боку працівників 
правоохоронних органів, однак довести це було можливо лише в суді.   
За результатами захисту апеляційний суд задовольнив скаргу захисника, скасував вирок та закрив 
провадження в справі. 
 
З текстом ухвали можна ознайомитись за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81992307 
 
Громадянин К. обвинувачувався у тому, що зберігав при собі наркотичні засоби, які були 
виявлені у нього працівниками поліції при адміністративному затриманні за вживання 
алкогольних напоїв в громадському місці. За ч. 1 ст. 309 КК України йому загрожувало 
покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі. У суді він категорично заперечував 
свою вину, наполягав на забезпеченні йому права на захист. 
Регіональним центром для надання правової допомоги було призначено адвоката Римму 
Пестрецову (доручення №021-0001707 від 22.09.2017). Після зустрічі з клієнтом та ознайомлення з 
матеріалами провадження була вироблена відповідна лінія захисту. 
 
У результаті суд зробив висновок, що вина К. поза розумним сумнівом не доведена, та виніс 
виправдувальний вирок, з повним текстом якого можна ознайомитись за 
посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76320023  
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/79788268 

  



 
 
 

1.1.6 Реалізація правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

Фахівці Регіонального центру , в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО» довели до відома херсонців про те, що Міністерство юстиції розпочало роботу з 
інформування громадян про граничні тарифи на тепло та гарячу воду, які затвердив 
Кабмін 26 червня.  

Деталеніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2395-rozpochato-
realizatsiiu-initsiatyvy-chesnaplatizhka 

 [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  

 2-3 липня у Херсоні для уповноважених представників 
служби у справах дітей, охорони здоров´я, управління освіти, 
органів прокуратури, суду та Національної поліції пройшов 
дводенний  тренінг, участь в якому взяла й 
директорка  Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Марина Єлисєєва. 

Мета тренінгу, організатором якого виступило Представництво Фонду 
ООН у галузі народонаселення (UNFPA), - профілактика та протидія 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та налагодження механізму надання допомоги 
постраждалим особам.   

Більш детально про тренінг : https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2396-u-khersoni-
 vchylys-pravylno-reahuvaty-na-vypadky-nasylstva

 4 липня на базі Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області для адвокатів та фахівців системи БПД 
пройшов тренінг «Виборчі права громадян та їх захист» 
проведенний Громадським омбудсменом із захисту виборчих 
прав ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» у Херсонській 
області В´ячеславом Гусаковим  

Громадський омбудсмен розказав про види виборчого права: активне 
(право обирати), пасивне (бути обраним), номінаційне (право бути 

висунутим, самовисуватися); до додаткових виборчих прав належить право на участь у виборчій 
комісії, на отримання та поширення інформації, що стосується виборів, на проведення агітації, на 
спостереження за виборчим процесом, на оскарження фактів порушення виборчого права. 

Проблемним питанням, що виникають під час розгляду 
звернень засуджених осіб за безоплатною вторинною 
правовою допомогою, а також консолідації зусиль у 
правопросвітницькій діяльності була присвячена робоча 
зустріч фахівців системи БПД, яка пройшла 7 серпня в 
Херсонському місцевому центрі з надання БВПД. 



 
 
В обговоренні важливих робочих моментів взяли участь заступниця директора Регіонального центру з 
надання БВПД Олена Іпатенко, начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Лариса 
Аболончикова, а також директор Херсонського місцевого центру Денис Милокостий і начальник 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Фелікс Шмиголь. 

За сприяння ГО «Ініціатива на захист прав осіб з 
інвалідністю» фахівці Регіонального центру з надання 
БВПД у Херсонській області 30 вересня зустрілися з 
батьками, що виховують дітей з інвалідністю.  

Метою зустрічі було обговорення проблемних моментів, розробка 
алгоритму дій для їх вирішення та координація дій щодо захисту 
прав та інтересів дітей. Експертами виступили юристи системи 
БПД Марина Єлисєєва (Регіональний  центр з надання БВПД) та 

Володимир Куценко (Херсонський місцевий центр), Оксана Тропіна - регіональний координатор 
Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Лариса Грицань – 
начальниця відділу соціальних послуг і стаціонарних закладів Департаменту соціального захисту 
населення Херсонської ОДА та Ольга Деревянних - позаштатний експерт з питань експертизи 
тимчасової непрацездатності Департаменту охорони здоров´я Херсонської ОДА та голова ЛКК лікарні 
ім. Тропіних. 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД 

3.3.1 Управління людськими ресурсами 

Начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Лариса Аболончикова 13-14 серпня взяла 
участь у тренінгу «Ефективна комунікація» який проходив у 
правовому клубі PRAVOKATOR.Одеса за підтримки 
проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні». 

Більш детально про тренінг: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2445-komunikatory-

systemy-bpd-pokrashchyly-navychky-spilkuvannia 
 

Про доступ до правосуддя та адміністративних послуг для 
внутрішньо переміщених осіб в Україні говорили фахівці 
системи БПД Херсонської області під час дводенного тренінгу. 
Організаторами та спікерами виступили представники 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 
та Фонду Макса Планка за міжнародний мир і верховенство 
права.  

В ході тренінгу систему БПД від Регіонального центру з надання БВПД 
у Херсонській області педставляли директор Марина Єлисєєва та начальник віддідлу Лариса 
Аболончикова 

Детальніше про захід за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2474-treninh-
dostup-do-pravosuddia-ta-administratyvnykh-posluh-dlia-vnutrishno-peremishchenykh-osib-v-ukraini-zibrav-
fakhivtsiv-systemy-bpd-khersonskoi-oblasti 

 

 [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 липня по 30 вересня 2019 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Херсонській області було видано 570 доручень адвокатам для 
надання БВПД, у тому числі: 

 15 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 
 1 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 136 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
 297 – для здійснення захисту за призначенням;  
 49 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  
 23 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру;  
 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
 42 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК; 
 7 – 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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