
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

у Херсонській області 

у II кварталі 2016 року  

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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

1.1.1. 24.04.2016 директор Центру разом з адвокатами, активістами, 

експертами неурядових правозахисних організацій та журналістами з 

Херсонської, Кіровоградської, Львівської областей взяли участь у тренінгу 

на тему «Підвищення організаційної та правової спроможності регіональних 

команд щодо протидії порушенням прав цільових груп з боку 

правоохоронних органів», організованому Експертним центром з прав 

людини. 

Завдання тренінгу – об'єднати професіоналів та створити регіональні 

команди, які проводитимуть громадські розслідування порушень прав вразливих 

груп (наркозалежних осіб, учасників програми ЗПТ та секс-працівників) на 

місцях. 
У перший день тренінгу учасники обговорили, які саме права вразливих 

груп найчастіше порушуються. Присутні журналісти зазначили, що ЗМІ часто 

подають інформацію про наркозалежних та секс-робітниць не об'єктивно та з 

негативного боку. 

Представники неурядових правозахисних організацій наголосили на 

ненаданні своєчасної медичної допомоги та лікування, обмеженні свободи 

пересування, дискримінації та неповазі, неправомірному затриманні та насиллі. 

Адвокати підкреслили, що в системі правоохоронних органів відсутнє 

реальне реагування на скарги щодо порушень прав цільових груп. Психологічний 

та фізичний тиск, використання секс-працівниць та наркозалежних в провокаціях 

злочинів для підвищення показників їх розкриття, "кришування" - далеко не всі 

порушення, яких зазнають вразливі групи населення в Україні. 

Під час другого дня тренінгу журналістки Надія Колесникова та Маргарита 

Тарасова розповіли про специфіку підготовки та висвітлення матеріалів про 

вразливі групи населення, про журналістські розслідування. 

Під час третього завершального дня тренінгу учасники систематизували 

методику роботи регіональних команд, розібрали та проаналізували практичні 

задачі, підвели підсумки роботи тренінгу. 

Наостанок учасники визначили форми подальшої взаємодії між членами 

регіональних команд, визначилися з керівником команди та подальшу співпрацю 

з Експертним центром з прав людини. 
Захід пройшов за підтримки Програмної ініціативи «Громадське здоров’я» 

Міжнародного фонду «Відродження». 



 
 

1.1.2. 31.05.2016 директор Центру взяла участь у лекції з питань 

забезпечення прав вразливих груп населення під час спілкування з поліцією, 

необхідності захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів 

громадян, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, заарештованих осіб, 

яка відбулася на базі обласного наркологічного диспансеру.  

У м. Херсоні за підтримки Експертного Центру з прав людини та 

Міжнародного Фонду "Відродження" продовжує роботу регіональна група з 

протидії порушенням прав вразливих груп населення.  

 

1.1.3. Директор Центру взяла участь у міжрегіональному семінарі, який 

відбувся у м. Миколаєві в рамках реалізації проекту «Посилення ролі 

громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в 

Україні», що реалізується Міжнародною некомерційною організацією 

Об'єднання «Міжнародна тюремна реформа». 

1 червня 2016 року у м. Миколаєві відбувся міжрегіональний семінар в 

рамках реалізації проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті 

прав уразливих груп засуджених в Україні», що реалізується Міжнародною 

некомерційною організацією Об'єднання «Міжнародна тюремна 

реформа», організаторами заходу Олегом Махлаєм, членом правління 

Всеукраїнського центру правової допомоги «Громадський захисник», Іриною 



Яковець, д.ю.н., с.н.с., провідним науковим співробітником сектору дослідження 

проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. академіка В.В.Сташиса НАПрН України, проведено презентацію 

«Проекту нової редакції Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк та План заходів з її реалізації 

на 2016 – 2020 роки. 

 

 
 

1.1.4. 07.06.2016 працівники  Центру взяли участь у майстер-класі для 

активістів з числа внутрішньо переміщених осіб, який відбувся в рамках 

проекту «Захист прав ВПО в Україні – правова допомога, інформаційні 

кампанії та цифрові інструменти» у м. Херсоні в готелі «Оптіма». 

7 червня 2016 року у м. Херсоні в готелі «Оптіма» відбувся майстер-клас 

для активістів з числа внутрішньо переміщених осіб в рамках проекту «Захист 

прав ВПО в Україні – правова допомога, інформаційні кампанії та цифрові 

інструменти». У заході взяли участь представники Херсонського обласного 

Фонду милосердя та здоров’я, Херсонського міського центру зайнятості, 



Департаменту соціального захисту населення , громадської організації «Надія є», 

а також Регіонального та Херсонського місцевого центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Було запрошено чимало вимушених переселенців, 

переважно з районів проведення АТО. 

 

 

1.1.5. 18.05.2016 керівництвом Центру, Головного територіального 

управління юстиції у Херсонській області та Херсонського місцевого центру 

з надання БВПД в рамках флешмобу відвідано Херсонський державний 

університет, під час якого зі студентами середніх та старших курсів 

обговорено можливості побудови кар’єри в органах юстиції та системи БПД, 

роздані листівки із запрошенням брати участь у конкурсах на зайняття посад 

у системі БПД 

 
1.1.6 19.05.2016 керівництвом Центру, Головного територіального 

управління юстиції у Херсонській області та Херсонського місцевого центру 

з надання БВПД в рамках флешмобу відвідано Міжнародний університет 

бізнесу і права, Херсонський економіко – правовий інститут та Херсонський 

інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом 

  



Заходи щодо бюро правової допомоги 

1.1.7. 04.05.2016 директор Центру під час робочої зустрічі з головою 

Херсонської ОДА Гордєєвим А.А. порушила питання щодо сприяння у 

вирішенні проблемних питань стосовно розміщення бюро правової допомоги. 

1.1.8. 02.05.2016  у приміщенні Херсонської обласної державної 

телерадіокомпанії «Скіфія» відбувся запис телепередачі «Вечірня студія». До 

студії були запрошені директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги у Херсонській області Марина Єлисєєва, начальник 

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області Роман 

Гасанов та заступник начальника Головного територіального управління 

юстиції – начальник Управління державної реєстрації Григорій 

Галковський. 

 
У ході бесіди було обговорено питання створення бюро правової допомоги, 

їх основні функції, умови проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади 

керівників бюро правової допомоги та нову процедуру державної реєстрації прав 

на нерухоме майно та бізнесу. 

 

1.1.9. Протягом 4-8 липня 2016 року в Регіональному центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області відбувся 

третій етап конкурсу, що полягав у проведенні інтерв’ювання з кожним з 

претендентів на посаду начальника/заступника начальника бюро правової 

допомоги.  

http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/oholoshuietsia-vidkrytyi-konkurs-z-vidboru-kandydativ-na-posady-kerivnykiv-biuro-pravovoi-dopomohy


 За цей період зареєструвалися та пройшли інтерв’ювання 53 претенденти з 

64 запрошених, які раніш заповнили електронні заявки та пройшли дистанційний 

навчальний курс «Вступ до системи безоплатної правової допомоги». У першу 

чергу оцінювались такі якості, як ефективна комунікація, стресостійкість, 

аналітичне мислення, толерантність, доброчесність. Також враховувався досвід 

волонтерської діяльності та участі у громадських організаціях, ініціативних 

грІнтерв'ювання претендентів здійснювала конкурсна комісія, 2/3 складу яких є 

представниками громадських організацій, які опікуються наданням сервісних 

послуг для мешканців своїх громад упах, які надають допомогу вразливим групам 

суспільства. За спільною згодою членів конкурсної комісії, які взяли участь у її 

роботі, на посади керівників бюро правової допомоги рекомендовано 25, на інші 

посади - 22. Серед майбутніх працівників системи – не лише фахівці з великим 

досвідом роботи у сфері юриспруденції, а й молоді енергійні та перспективні 

спеціалісти, які зможуть проявити себе найкращим чином. 
 
 

Впродовж звітного періоду Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Херсонській області координується діяльність 

Місцевих центрів щодо розширення доступу до безоплатної правової допомоги 

вразливих категорій населення, таких як: люди з особливими потребами, люди 

похилого віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для 

осіб, які проживають у віддалених населених пунктах.  

 Одним зі способів розширення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги є організація виїзних консультаційних пунктів. Усі чотири місцеві 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що діють на 

Херсонщині, активно практикують виїзди мобільних консультпунктів – як до 

віддалених населених пунктів, так і до місць перебування людей з обмеженими 

можливостями, неповнолітніх, інших категорій осіб, яким держава гарантує 

правову допомогу за бюджетні кошти. Частина з них працює за постійним 

графіком, а частина – за потребою, коли про необхідність юридичної консультації 

представники закладів і установ повідомляють у центр, відтак визначаються дата 

та час роботи пункту. 

[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; 

- проведено анонімне анкетування 78 адвокатів; 

- поведено 100 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, 24.04.2016 адвокати системи БВПД взяли участь у тренінгу на тему 

«Підвищення організаційної та правової спроможності регіональних команд щодо 

протидії порушенням прав цільових груп з боку правоохоронних органів», 

організованому Експертним центром з прав людини. 

28.05.2016  адвокати взяли участь у семінарі «Єдність судової практики в 

контексті реформи правосуддя в Україні», який відбувся у конференц-залі готелю 

«Фрегат» у рамках проекту ОБСЄ «Підтримка дотримання принципу 

верховенства права та захисту прав людини в законодавчій та судовій практиці». 

З метою недопущення порушень стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у кримінальному процесі Центром розроблено 

матеріали для тренінгу на тему «Дотримання стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі», проведення 

якого заплановано на серпень. 

За методичною допомогою щодо тактики захисту у конкретних справах до 

центру зверталося 5 адвокатів. 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. 

Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 

громад активно виявляється в налагодженні і підтримці співпраці МЦ зі 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги та укладенні угод, 

договорів, меморандумів про співпрацю. МЦ надають органам місцевого 

самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питань удосконалення та 

утворення спеціалізованих установ, які надають первинну правову допомогу. 

Реєстр суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги 

підтримується в актуальному стані. Їх участь у наданні безоплатної первинної 

правової допомоги здійснюється на підставі Меморандумів про співпрацю. 



Постійно протягом ІI кварталу 2016 року надавалась методична допомога 

ОМС шляхом проведення робочих зустрічей, надання інформаційних друкованих 

матеріалів роз'яснювального характеру про БПД. 

Центр активно взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, неурядовими організаціями, сприяє проведенню робочих 

зустрічей, в ході яких обговорюються напрями взаємодії. 

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

Протягом ІІ кварталу 2016 року проведено 2 засідання Керівної ради: 

 16.01.2016 року – засідання Керівної ради директорів регіонального та 

місцевих центрів з надання БВПД в Херсонській області з питань 

виконання Плану заходів з реформування територіальних органів 

Міністерства юстиції України та розвитку системи надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 25.12.2015 № 2748/5, та виконання доручення 

Першого заступника Міністра юстиції України щодо проведення 

інвентаризації приміщень та основних засобів, які використовуються 

органами юстиції; 

 21.06.2016 року – чергове засідання Керівної ради, під час якого 

обговорені організаційні питання, пов'язані з можливістю внесення зміни 

підпорядкованості бюро правової допомоги, а також внесення змін до 

штатних розписів та кошторисів регіонального та відповідних місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 



[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до 

виконання його функцій. 

Постійно ведеться робота над розвитком інституційної спроможності 

центрів виконувати покладені на них функції, з метою покращення 

результативності та ефективності діяльності місцевих центрів Херсонської 

області.  

Особлива увага звернена на залучення юристів до БПД на перспективу; 

залучення адвокатів до системи БПД; організація системного аналізу звернень 

громадян, підготовка та систематична актуалізація юридичних консультацій для 

вирішення типових проблемних питань; узагальнення та поширення позитивного 

досвіду за напрямками роботи місцевих центрів; залучення фізичних осіб та 

юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової 

допомоги органами місцевого самоврядування.  

Зокрема, 18.05.2016 керівництвом Центру, Головного територіального 

управління юстиції у Херсонській області та Херсонського місцевого центру з 

надання БВПД, в рамках флешмобу, відвідано Херсонський державний 

університет, Міжнародний університет бізнесу і права, Херсонський економіко–

правовий інститут та Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління 

персоналом, під час якого зі студентами середніх та старших курсів обговорено 

можливості побудови кар’єри в органах юстиції та системи БПД, надано 

відповіді, роздані листівки із запрошенням брати участь у конкурсах на зайняття 

посад у системі БПД та на заміщення посад керівників бюро правової допомоги, 

які створюються в кожному районному центрі.  

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

Регіональним центром налагоджено взаємодію з популярними засобами 

масової інформації Херсонщини. Завдяки цьому протягом ІІ кварталу було 

поширено 26 матеріалів, назви і посилання на які відображені у таблиці. 

Назва публікації Посилання Дата 
Тип 

ЗМІ 

Назва 

ЗМІ/передачі 

Стаття "На Херсонщине ищут 

юристов для работы в бюро 

правовой помощи" 

http://most.ks.ua/news

/url/na_hersonschine_i

schut_juristov_dlja_ra

boty_v_bjuro_pravov

oj_pomoschi  

13.04.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"МОСТ" 

Стаття "На Херсонщині буде 

створено 16 бюро правової 

допомоги" 

http://www.0552.ua/n

ews/1189670  

13.04.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"0552" 

Стаття "Бюро правовой 

помощи будут созданы в 16 

населенных пунктах 

Херсонской области" 

http://visti.ks.ua/novos

ti/novosti-

hersona/25346-byuro-

pravovoy-pomoschi-

budut-sozdany-v-16-

naselennyh-punktah-

hersonskoy-

oblasti.html  

13.04.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсонские 

вести" 

http://most.ks.ua/news/url/na_hersonschine_ischut_juristov_dlja_raboty_v_bjuro_pravovoj_pomoschi
http://most.ks.ua/news/url/na_hersonschine_ischut_juristov_dlja_raboty_v_bjuro_pravovoj_pomoschi
http://most.ks.ua/news/url/na_hersonschine_ischut_juristov_dlja_raboty_v_bjuro_pravovoj_pomoschi
http://most.ks.ua/news/url/na_hersonschine_ischut_juristov_dlja_raboty_v_bjuro_pravovoj_pomoschi
http://most.ks.ua/news/url/na_hersonschine_ischut_juristov_dlja_raboty_v_bjuro_pravovoj_pomoschi
http://www.0552.ua/news/1189670
http://www.0552.ua/news/1189670
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/25346-byuro-pravovoy-pomoschi-budut-sozdany-v-16-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti.html
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/25346-byuro-pravovoy-pomoschi-budut-sozdany-v-16-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti.html
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/25346-byuro-pravovoy-pomoschi-budut-sozdany-v-16-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti.html
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/25346-byuro-pravovoy-pomoschi-budut-sozdany-v-16-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti.html
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/25346-byuro-pravovoy-pomoschi-budut-sozdany-v-16-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti.html
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/25346-byuro-pravovoy-pomoschi-budut-sozdany-v-16-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti.html
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/25346-byuro-pravovoy-pomoschi-budut-sozdany-v-16-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti.html
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/25346-byuro-pravovoy-pomoschi-budut-sozdany-v-16-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti.html


Стаття "Жителі Херсонщини 

почнуть отримувати 

кваліфіковану правову 

допомогу" 

http://khersondaily.co

m/news/zhiteli-

hersonschini-pochnut-

otrimuvati-

kvalifikovanu-

pravovu-dopomogu  

13.04.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсонщина 

за день" 

Стаття "Допомога – в 

кожному районі" 

http://day.kyiv.ua/uk/a

rticle/den-

ukrayiny/dopomoga-

v-kozhnomu-rayoni  

15.04.201

6 

Інтернет

-

ЗМІ/Дру

коване 

видання 

"День" 

Стаття "На Херсонщині буде 

створено 16 бюро правової 

допомоги" 

http://www.postfactu

m.ks.ua/2016/04/14/%

D0%BF%D1%80%D

0%B0%D0%B2%D0

%BE%D0%B2%D0%

B0-

%D0%B4%D0%BE%

D0%BF%D0%BE%D

0%BC%D0%BE%D0

%B3%D0%B0-6.html  

14.04.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Постфактум

" 

Стаття "На Херсонщине будет 

создано 16 бюро правовой 

помощи, объявлен конкурс на 

вакантные места" 

http://05542.com.ua/o

bschestvo/693-na-

hersonschine-budet-

sozdano-16-byuro-

pravovoy-pomoschi-

obyavlen-konkurs-na-

vakantnye-mesta.html  

13.04.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Цюрупинск 

сегодня" 

Стаття "В Херсонской 

области открыты вакансии 

для молодых юристов" 

http://polit-

kherson.info/index.ph

p/novini/suspilstvo/11

0839-v-khersonskoj-

oblasti-otkryty-

vakansii-dlya-

molodykh-yuristov 

23.05.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Політична 

Херсонщина" 

Стаття "В Херсонской 

области открыты вакансии 

для молодых юристов" 

http://visti.ks.ua/novos

ti/novosti-

hersona/25978-v-

hersonskoy-oblasti-

otkryty-vakansii-dlya-

molodyh-

yuristov.html 

23.05.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсонские 

вести" 

Стаття "В Херсонской 

области открыты вакансии 

для юристов" 

http://khersonline.net/

novosti/obschestvo/60

072-v-hersonskoy-

oblasti-otkryty-

vakansii-dlya-

yuristov.html 

23.05.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсон 

online" 

Стаття "На Херсонщине есть 

работа для молодых юристов" 

http://khersonci.com.u

a/public/16706-na-

khersonshchine-est-

rabota-dlya-

molodykh-

yuristov.html 

24.05.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсонцы" 

http://khersondaily.com/news/zhiteli-hersonschini-pochnut-otrimuvati-kvalifikovanu-pravovu-dopomogu
http://khersondaily.com/news/zhiteli-hersonschini-pochnut-otrimuvati-kvalifikovanu-pravovu-dopomogu
http://khersondaily.com/news/zhiteli-hersonschini-pochnut-otrimuvati-kvalifikovanu-pravovu-dopomogu
http://khersondaily.com/news/zhiteli-hersonschini-pochnut-otrimuvati-kvalifikovanu-pravovu-dopomogu
http://khersondaily.com/news/zhiteli-hersonschini-pochnut-otrimuvati-kvalifikovanu-pravovu-dopomogu
http://khersondaily.com/news/zhiteli-hersonschini-pochnut-otrimuvati-kvalifikovanu-pravovu-dopomogu
http://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/dopomoga-v-kozhnomu-rayoni
http://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/dopomoga-v-kozhnomu-rayoni
http://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/dopomoga-v-kozhnomu-rayoni
http://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/dopomoga-v-kozhnomu-rayoni
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://www.postfactum.ks.ua/2016/04/14/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-6.html
http://05542.com.ua/obschestvo/693-na-hersonschine-budet-sozdano-16-byuro-pravovoy-pomoschi-obyavlen-konkurs-na-vakantnye-mesta.html
http://05542.com.ua/obschestvo/693-na-hersonschine-budet-sozdano-16-byuro-pravovoy-pomoschi-obyavlen-konkurs-na-vakantnye-mesta.html
http://05542.com.ua/obschestvo/693-na-hersonschine-budet-sozdano-16-byuro-pravovoy-pomoschi-obyavlen-konkurs-na-vakantnye-mesta.html
http://05542.com.ua/obschestvo/693-na-hersonschine-budet-sozdano-16-byuro-pravovoy-pomoschi-obyavlen-konkurs-na-vakantnye-mesta.html
http://05542.com.ua/obschestvo/693-na-hersonschine-budet-sozdano-16-byuro-pravovoy-pomoschi-obyavlen-konkurs-na-vakantnye-mesta.html
http://05542.com.ua/obschestvo/693-na-hersonschine-budet-sozdano-16-byuro-pravovoy-pomoschi-obyavlen-konkurs-na-vakantnye-mesta.html
http://05542.com.ua/obschestvo/693-na-hersonschine-budet-sozdano-16-byuro-pravovoy-pomoschi-obyavlen-konkurs-na-vakantnye-mesta.html


Стаття "У Херсоні завдяки 

флешмобу студенти-юристи 

дізналися про можливості 

працевлаштування" 

http://oblrada.ks.ua/in

dex.php?id=10007&e

vent=details&news=3

663 

27.05.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

Офиційний 

сайт 

Херсонської 

обласної ради 

Стаття "У Херсоні завдяки 

флешмобу студенти-юристи 

дізналися про можливості 

працевлаштування та 

кар'єрного зросту" 

http://www.city.khers

on.ua/news_detail/u-

hersoni-zavdyaki-

fleshmobu-studenti-

yuristi-diznalisya-pro-

mozhlivosti-

pracevlashtuvannya-

ta-kar-yernogo-zrostu 

30.05.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

Офиційний 

сайт 

Херсонської 

міської ради 

Стаття "В Херсонской 

области открыты вакансии 

для молодых юристов" 

http://strichka.com/arti

cle/46121817 

23.05.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Стрічка" 

Стаття "Правоведы спешат на 

помощь" 

http://khersonline.net/

novosti/obschestvo/60

671-pravovedy-

speshat-na-

pomosch.html  

01.06.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсон 

online" 

Стаття "В Херсонской 

области прошел правовой 

«рейд»" 

http://www.0552.ua/ar

ticle/1245456  

01.06.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

Сайт города 

Херсона 

"0552" 

Стаття "Правоведы спешат на 

помощь в села Каховского 

района" 

http://polit-

kherson.info/index.ph

p/novini/suspilstvo/11

0912-pravovedy-

speshat-na-pomoshch-

v-sela-kakhovskogo-

rajona  

01.06.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Політична 

Херсонщина" 

Стаття "Правоведы спешат на 

помощь" 

http://pravda.ks.ua/kh

erson_ks/important/29

883-pravovedy-

speshat-na-

pomoshh.html  

02.06.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсонская 

правда" 

Стаття "Выявлены нарушения 

прав человека в деятельности 

следственного управления 

полиции Херсонщины" 

http://www.0552.ua/ar

ticle/1252276  

07.06.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

Сайт города 

Херсона 

"0552" 

Стаття "Правоохоронців 

Херсонщини промоніторили 

щодо дотримання прав 

людини" 

http://pik.ua/news/url/

pravoohorontsiv_hers

onschini_promonitoril

i_schodo_dotrimannja

_prav_ljudini  

07.06.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

Сайт "ПИК" 

Стаття "Сотрудники 

омбудсмена уличили 

голопристанскую полицию в 

нарушении прав человека" 

http://khersonline.net/

novosti/obschestvo/60

946-sotrudniki-

ombudsmena-ulichili-

golopristanskuyu-

policiyu-v-narushenii-

prav-cheloveka.html  

06.06.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсон 

online" 

Стаття "Представители 

омбудсмена выявили массу 

нарушений в работе 

http://khersonline.net/

novosti/proisshestviya

/60973-predstaviteli-

07.06.201

6 

Інтернет

-ЗМІ 

"Херсон 

online" 

http://khersonline.net/novosti/obschestvo/60671-pravovedy-speshat-na-pomosch.html
http://khersonline.net/novosti/obschestvo/60671-pravovedy-speshat-na-pomosch.html
http://khersonline.net/novosti/obschestvo/60671-pravovedy-speshat-na-pomosch.html
http://khersonline.net/novosti/obschestvo/60671-pravovedy-speshat-na-pomosch.html
http://khersonline.net/novosti/obschestvo/60671-pravovedy-speshat-na-pomosch.html
http://www.0552.ua/article/1245456
http://www.0552.ua/article/1245456
http://polit-kherson.info/index.php/novini/suspilstvo/110912-pravovedy-speshat-na-pomoshch-v-sela-kakhovskogo-rajona
http://polit-kherson.info/index.php/novini/suspilstvo/110912-pravovedy-speshat-na-pomoshch-v-sela-kakhovskogo-rajona
http://polit-kherson.info/index.php/novini/suspilstvo/110912-pravovedy-speshat-na-pomoshch-v-sela-kakhovskogo-rajona
http://polit-kherson.info/index.php/novini/suspilstvo/110912-pravovedy-speshat-na-pomoshch-v-sela-kakhovskogo-rajona
http://polit-kherson.info/index.php/novini/suspilstvo/110912-pravovedy-speshat-na-pomoshch-v-sela-kakhovskogo-rajona
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.04.2016 по 30.06.2016 (за звітний період) 

регіональним центром з надання БВПД у Херсонській області було видано 510 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 40 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 13 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 257 – для здійснення захисту за призначенням;  

 13 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 46 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

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

 7 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 

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

в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
 

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. 
 


