
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

у Херсонській області 

у I кварталі 2016 року 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 

Регіональний центр з надання вторинної безоплатної правової допомоги у 

Херсонській області забезпечує та виконує одне із пріоритетних завдань на 

сьогоднішній час – спрощення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги та розширення можливостей надання безоплатної правової допомоги. 

Регіональним центром виконано ряд заходів для покращення доступу суб’єктів 

правової допомоги, забезпечення розвитку мережі дистанційних та мобільних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

10.03.2016 директор Центру Єлисєєва М.І. взяла участь у відкритті 

Голопристанського центру правової інформації і консультації, під час якого було 

обговорено питання реалізації заходів проекту «Інтеграція первинної і вторинної 

правової допомоги на рівні територіальних громад Голопристанського району 

Херсонської області». 

 
16.03.2016 директор Центру разом з координатором проекту “Інтеграція 

первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад” Ольгою 

Гальченко, головою ІРЦ “Правовий простір” Наталією Бімбірайте, координатором 



проектів в ІРЦ “Правовий простір” Анною Мартинюк та координатором проекту 

“Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 

громад Голопристанського, Скадовського та Каланчацького районів Херсонської 

області” Вірою Шульгіною провели робочу зустріч з мером м.Скадовська 

Олександром Яковлєвим. 

18.03.2016 директор Центру виступила на сесії Новотроїцької районної ради 

з інформацією про систему безоплатної правової допомоги, її розвиток, створення 

можливостей для доступу до неї мешканців громад Новотроїцького району, про 

реформи органів юстиції та створення в найближчому майбутньому бюро 

правової допомоги. У той же день відбувся круглий стіл «Безоплатна правова 

допомога – на захисті індивідуальних прав громадян». За його результатами 

підписано тристоронній Меморандум про співпрацю між Каховським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Херсонським 

відокремленим підрозділом ВГО «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну 

правову допомогу» та Новотроїцькою районною радою.  



Одночасно відбулося і урочисте відкриття Новотроїцького центру правової 

інформації і консультацій (ЦПІК) в рамках реалізації заходів проекту “Інтеграція 

первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 

Новотроїцького району Херсонської області”. Новоствореним центром розпочато 

роботу щодо відбору та навчання пара-юристів, залучення сільських бібліотек як 

консультаційних центрів правової інформації. 

 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

Забезпечення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги відбувається відповідно до 

наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 06 квітня 2015 

року № 136, яким запроваджено з 1 липня 2015 року систему заходів щодо 

моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром упродовж 

другого кварталу: 

- здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

- проведено 3 бесіди з клієнтами; 

- поведено 90 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

Суттєвих порушень стандартів якості під час проведення вказаних заходів 

не виявлено. 

 

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

ними. 

 

З метою формування єдиних підходів щодо стратегії і тактики здійснення 

захисту, гарантованого державою, Регіональним центром здійснюються заходи 

щодо обміну досвідом та підвищення кваліфікації адвокатів системи БПД. 

Так, 12.02.2016 адвокати системи БВПД взяли участь у семінарі на тему 

«Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод в 

справах про видворення, екстрадицію та відмову в наданні захисту шукачам 

притулку», організованому Українською Гельсінською спілкою з прав людини та 

Координаційним центром з надання правової допомоги в рамках проекту 

«Адвокація та підвищення спроможності Уряду у сфері міграції», який відбувся у 

м. Херсоні. 

За методичною допомогою щодо тактики захисту у конкретних справах до 

центру зверталося 2 адвокати. Завдяки залученню до вирішення питань інших 

колег, були надані кваліфіковані поради щодо ефективного захисту. 

 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад. 

На виконання Плану Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Херсонській області на 2016 рік, зусиллями працівників 



місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

заходи в територіальних громадах Херсонської області. 

Під час заходів було наголошено про важливість напрацювань у напрямку 

співпраці усіх соціальних інституцій, правоохоронних органів, активних громадян 

заради посилення правових можливостей соціально–вразливих категорій 

населення. У рамках цієї взаємодії передбачено заходи інформаційного та 

консультативного характеру. Затверджено Програми правової освіти та правової 

допомоги населенню.  

Також слід зазначити, що під проведення таких заходів було підписано 

договори про співпрацю. 

Положеннями цього документу, зокрема, передбачена співпраця у сфері 

застосування превентивних засобів юридичного характеру. 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

 

З метою формування в регіоні професійної групи інтеграторів, обміну 

набутим за 6 місяців досвідом, обговорення стану справ та покращання роботи в 

напрямку надання якісних послуг в сфері безоплатної правової допомоги, 

Регіональним центром проведено робочу зустріч з керівниками відділів взаємодії 

з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги місцевих центрів 

Херсонської області.  

Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанням щодо покращання 

доступу до безоплатної правової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, 

потреби до дітей-сиріт, внутрішньо-переміщених осіб та для осіб з особливими 

потребами.  

За результатами цього робота мобільних виїзних консультаційних пунктів 

була більше приділеною наданню правової допомоги військовослужбовцям, яким 

вона необхідна та вразливим категорія населення, які за станом здоров’я чи за 

інших обставин не можуть відвідувати місцеві центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його 

функцій. 

 

З метою покращення результативності та ефективності діяльності 

регіонального та місцевих центрів Херсонської області постійно ведеться робота 

над розвитком інституційної спроможності центрів виконувати покладені на них 

функції, зокрема через впровадження та використання сучасних інформаційних та 

інтерактивних технологій та запровадженню нових підходів та рішень аналізу та 

представлення інформації широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через 

впровадження ІР-телефонії, впровадження нових інтерактивних сервісів (карти, 

таблиці даних) та нових форм звітності з графічною та аналітичною частиною 

щодо функціонування та розвитку системи БПД в регіоні на офіційному веб-сайті 

регіонального центру тощо. 

 

 

 



[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

Регіональним центром налагоджено взаємодію з популярними засобами 

масової інформації Херсонщини. Завдяки цьому протягом І кварталу було 

поширено 6 матеріалів та 2 відеосюжети, назви і посилання на які відображені у 

таблиці. 

Назва публікації Посилання Дата Тип ЗМІ Назва 

ЗМІ/переда

чі 

Стаття "Які зміни відбудуться 

на Херсонщині у зв`язку з 

реформуванням Мін`юсту?" 

http://khersonci.com.ua/publi

c/15599-yaki-zmini-

vidbudutsya-na-

khersonshchini-u-zv-yazku-

z-reformuvannyam-min-

yustu.html  

23.03.2016 Інтернет-

ЗМІ 

"Херсонці" 

Стаття "В июле на 

Херсонщине должны 

заработать 22 бюро правовой 

помощи" 

http://www.grivna.ks.ua/new

s/v-iyule-na-hersonshine-

dolzhny-zarabotat-22-byuro-

pravovoy-pomoshi  

23.03.2016 Друкована 

преса, 

Інтернет-

ЗМІ 

"Гривна. 

Новый 

формат" 

Стаття "Бюро правової 

допомоги та електронні 

сервіси - на заміну органам 

юстиції та державним 

реєстраторам" 

http://ksza.ks.ua/news/societ

y/62422-byuro-pravovoyi-

dopomogi-ta-elektronn-

servsi-na-zamnu-organam-

yusticyi-ta-derzhavnim-

reyestratoram.html  

23.03.2016 Інтернет-

ЗМІ 

"Херсонщи

на за день" 

Стаття "У Херсоні обговорять 

створення Бюро правової 

допомоги" 

http://ksza.ks.ua/news/societ

y/62380-u-herson-

obgovoryat-stvorennya-

byuro-pravovoyi-

dopomogi.html  

22.03.2016 Інтернет-

ЗМІ 

"Херсонщи

на за день" 

Стаття "У Херсоні обговорять 

створення Бюро правової 

допомоги" 

http://myinforms.com/ru-

ua/a/15888953-u-kherson-

obgovorjat-stvorennja-bjuro-

pravovo-dopomogi/  

22.03.2016 Інтернет-

ЗМІ 

MyInform 

Стаття "Які види правової 

допомоги безкоштовно надає 

держава" 

http://www.0552.ua/article/1

152704 

12.03.2016 Інтернет-

ЗМІ 

0552ua 

Відеосюжет "Безоплатна 

правова допомога на 

Херсонщині" 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=IdIOTyuwaGo  

23.03.2016 Телебачен

ня 

ТРК "ЯТБ". 

Новини 

Відеосюжет "Реформування 

територіальних органів 

юстиції" 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=igAOAQ5kSKA 

23.03.2016 Телебачен

ня 

ТРК 

"KRATU". 

Новини 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.01.2016 по 31.03.2016 (за звітний період) 

регіональним центром з надання БВПД у Херсонській області було видано 550 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 25 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 5 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 304 – для здійснення захисту за призначенням;  

 15 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 37 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

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

 11 – 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.  

 

 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період. 
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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 78 анонімних анкетувань адвокатів; 

 поведено 100 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 


