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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 

 

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.  

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 групах, які надають 

допомогу вразливим групам суспільства. 

      

 

     

      

  

  

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

представниками громадських організацій, які опікуються наданням сервісних послуг 

для мешканців своїх громад. 

 
    

     

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7054081.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7054139.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7054179.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064225.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064231.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064252.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064266.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064280.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064312.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064323.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064340.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7064346.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7074360.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7074369.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7074374.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7074390.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7084416.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7084434.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/IMG_20160705_154939_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/IMG_20160707_144340_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7054009.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/P7054053.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/IMG_20160704_1733.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/IMG_20160705_125251_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/IMG_20160705_125308_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/IMG_20160705_171326_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/IMG_20160707_144345_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/P7054013.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/P7054069.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/P7064222.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/P7064237.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160704-08-konkurs-buro-bpvd/komissia/P7064238.JPG


3 
 

     

 

  

 

19 липня 2016 в Одесі у рамках Проекту Ради Європи «Подальша підтримка 

реформи кримінальної юстиції в Україні» відбулося регіональне обговорення 

системи відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правової 

допомоги.   

 Участь у заході взяла директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  у Херсонській області Марина ЄЛИСЄЄВА. 

 

Від Херсонщини також участь в круглому столі взяли голова Ради адвокатів 

регіону Інна МОКІНА, член Ради адвокатів України, голова Херсонського 

обласного  відділення Спілки адвокатів України Любов ГОРОЩЕНКО, голова 

Херсонської обласної організації ВГО «Рада адвокатів України» Ірина 

БАКАРАСЄВА, суддя Херсонського окружного адміністративного суду Олена 

КОВБІЙ,  начальник відділу реєстрації  нормативно-правових актів, правової роботи 

та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Херсонській 

області Світлана ГОРШКОВА. 
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Менеджер Проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної 

юстиції в Україні» Кетеван ЦХОМЕЛІДЗЕ  в своїй вступній промові представила 

учасникам цілі регіональних зустрічей. Експерт Проекту Олександра ЯНОВСЬКА 

ознайомила  присутніх з трьома моделями безоплатної правової допомоги, які наразі 

існують у світі, зазначивши як переваги так і недоліки їх функціонування. 

    

Директори регіональних центрів з надання БВПД в Одеській, Херсонській, 

Миколаївській та Черкаській областях розповіли про особливості процесу відбору 

адвокатів у своїх регіонах, поділилися своїм баченням системи відбору адвокатів, 

які мають бажання долучитися до надання безоплатної правової допомог.  Думки 

учасників щодо зміни процедури відбору    

 

22 липня у приміщенні Управління патрульної поліції  Херсона  відбувся 

круглий стіл на тему «Налагодження співпраці поліції та громади». Метою заходу 

було обговорення найбільш актуальних питань, пов’язаних з роботою патрульної 

поліції, які вони не можуть вирішити самотужки – це і відсутність притулків для 

безхатченків та бродячих тварин, неможливість надання психологічної та соціальної 

допомоги жертвам насильства в сім’ї, труднощі у боротьбі з жебрацтвом, 

псевдоволонтерством, стихійною торгівлею і чимало інших. Саме тому 

Інформаційний ресурсний центр  «Правовий простір» організував таку зустріч 

громади спільно з правоохоронцями. 

Для участі у круглому столі були запрошені представники громадських, 

правозахисних організацій, засобів масової інформації, місцеві активісти, а також 

співробітники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Херсонській області – Марина ЄЛИСЄЄВА та Максим МАГДА. 
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Під час круглого столу представники громадськості озвучили ті проблеми, у 

вирішенні яких вони могли б сприяти. Мова йшла про надання допомоги жертвам 

насильства в сім’ї, особам з посттравматичним синдромом, співпрацю у протидії 

алкоголізму та наркоманії, незаконній торгівлі та порушенням на дорогах, 

забезпечення інформаційної підтримки, сприяння підвищенню правової культури 

громадян, участь у навчальних заходах для патрульних поліцейських тощо. Після 

обговорення учасники заходу розділились на ініціативні групи, які будуть 

працювати у конкретних напрямках. 

     

Працівники Центру, зокрема, ініціювали налагодження співпраці з питань 

дотримання законності та прав людини при роботі патрульних з правопорушниками 

та затриманими, були обговорені можливості участі у проведенні навчальних 

заходів. Також поліцейським вручили інформаційні матеріали про систему 

безоплатної правової допомоги, які вони зможуть використовувати, працюючи з 

громадянами. 

     

Слід зазначити, що спілкування з поліцейськими проходило в досить дружній 

та теплій атмосфері. Приємно вразила ініціативність правоохоронців, їхня 

готовність у реалізації спільних проектів, відсутність показовості чи формального 

підходу. 

     

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року 

№1717/5 «Про запровадження пiлотного проекту у сфері державної реєстрації 

громадських формувань»запроваджується пілотний проект із забезпечення 

прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських 

формувань відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, 

місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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В Херсонській області з метою реалізації пілотного проекту у сфері державної 

реєстрації громадських формувань проведено низку відповідних заходів для 

Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД у Херсонській області спільно з 

ГТУЮ у Херсонській області та державним підприємством «Національні 

інформаційні системи». 

11 липня 2016 року проведено навчання спеціалістів регіонального та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які будуть 

виконувати функції з прийняття та видачі документів під час державної реєстрації 

громадських формувань. Під час навчання Головне територіальне управління 

юстиції у Херсонській області забезпечило працівників регіонального та місцевих 

центрів методичними рекомендаціями, інформаційними та технологічними 

картками з питань реєстрації громадських формувань. 

12 липня 2016 року проведено навчання спеціалістів Регіонального та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Херсонській 

філії державного підприємства «Національні інформаційні системи». Навчання 

проводилось шляхом відеоконференцзв`язку. Під час навчання спеціалістам було 

продемонстровано роботу та ведення програмних засобів Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

тощо. 

В Херсонській області проводяться заходи з інформування громадськості, 

державних органів щодо запровадження зазначеного пілотного проекту, зокрема: 

 проведено інформаційну кампанію у соцмережі «Фейсбук»; 

 в засобах масової інформації розміщена інформація про виконання місцевими 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги нової функції; 

 проводиться інформування обл райдержадміністрацій про 

виконання місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги зазначеної функції. 

Працівники центрів діятимуть як «фронт-офіс», тобто здійснюватимуть 

прийом документів від заявників, зніматимуть копії поданих документів шляхом їх 

сканування, що долучаються до заяви, зареєстрованої у Єдиному державному 

реєстрі. А безпосередньо рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації 

громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання чи про 

залишення документів без розгляду по суті прийматиме Головне територіальне 

управління юстиції у Херсонській області. 

На території Херсонській області діють чотири таких центри: 

 Бериславський місцевий центр з надання БВПД (74300, Херсонська обл., м. 

Берислав, вул. Рози Люксембург, 6а (вхід з вул. Леніна); 

 Голопристанський місцевий центр з надання БВПД (75600, Херсонська обл., 

м. Гола Пристань, пров. Курортний, б. 7), 

 Каховський місцевий центр з надання БВПД (74800, Херсонська обл., м. 

Каховка, вул. К.Маркса, 138), 

 Херсонський місцевий центр з надання БВПД (73027, Херсонська обл., м. 

Херсон, вул. Стрітенська(Р.Люксембург), 7). 

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/miscevi/berislav
http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/miscevi/gopri
http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/miscevi/kahovka
http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/miscevi/kherson
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28 липня 2016 року в приміщенні Головного територіального управління 

юстиції у Херсонській області відбулась нарада шляхом проведення 

відеоконференції під головуванням Міністра юстиції України Петренка П.Д. з 

питань державної реєстрації та діяльності головних територіальних управлінь 

юстиції в областях та м.Києві. 

У зазначеному заході прийняла участь заступник начальника відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Херсонській області Олена НЕДІЛЬКО, в.о. начальника Головного територіального 

управління юстиції у Херсонській області Олег ПРЕДМЕСТНІКОВ та інші 

керівники структурних підрозділів ГТУЮ у Херсонській області.  

 

Під час наради Міністром юстиції України Петренко П.Д. прийнято звіт по 

реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань, а 

саме: перевірено готовність регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги діяти як «фронт-офіс», тобто здійснювати прийом 

документів від заявників, знімати копії поданих документів, що долучаються до 

зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі заяви, шляхом їх сканування.  

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160728-videoconf/DSCN4041-768x576.jpg
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Міністром юстиції України Петренко П.Д. зроблено наголос на дуже 

позитивній роботі регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Зазначено, що за час існування таких центрів 

спостерігається позитивний напрямок з вирішення юридичних питань вразливих 

категорій населення. Міністр юстиції висловив побажання щодо висвітлення в 

засобах масової інформації рубрики з найпоширенішими юридичними питаннями, з 

якими до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

звертаються громадяни.  

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160728-videoconf/DSCN4031-768x576.jpg
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Під час наради також обговорювалися питання щодо запровадження пілотних 

проектів Міністерства юстиції України по реєстрації шлюбів за годину, реєстрації 

народження та смерті. 

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160728-videoconf/DSCN4055-768x576.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160728-videoconf/DSCN4088-768x576.jpg
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2 серпня у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Херсонській області відбулася робоча зустріч, присвячена вирішенню 

актуальних питань при взаємодії з патрульною поліцією. Основна увага приділялась 

проблемам, пов’язаним з дотриманням прав на захист осіб, щодо яких 

застосовується адміністративне затримання. Обговорювались такі питання, як 

несвоєчасність повідомлення Центру у випадках затримання, доцільність прибуття 

захисника до правопорушника, який відмовляється від його допомоги, 

оперативність виїзду адвокатів тощо. 

Для участі у заході були запрошені прокурор Херсонської місцевої 

прокуратури Христина Холоша та заступник начальника Управління патрульної 

поліції у м. Херсоні Євгеній Лехновський. Регіональний центр представляли 

директор Марина Єлисєєва та начальники відділів Олена Іпатенко і Максим Магда. 

 

   

5 серпня в Управлінні патрульної поліції у м. Херсоні відбувся другий етап 

круглого столу «Налагодження співпраці поліції та громади». 

Цього разу представники громадських, правозахисних організацій, вищих 

навчальних закладів, засобів масової інформації презентували свої проекти щодо 

взаємодії з правоохоронцями. 

У заході взяли участь і співробітники Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області –  Марина 

Єлисєєва, Максим Магда та Олена Іпатенко. Вони презентували свій проект щодо 

взаємодії, який полягає в проведенні спільних навчальних заходів з питань 

дотримання законності при несенні патрульними служби. Також завдяки участі у 

круглому столі вдалося налагодити комунікацію з представниками різних 

громадських організацій, які надають допомогу соціально вразливим категоріям 

громадян, у тому числі жертвам торгівлі людьми та сімейного насильства, 

обговорено можливості підписання меморандумів про співпрацю.  

  

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/personnel/793-m-yelyseeva
http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/personnel/787-m-magda
http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/personnel/793-m-yelyseeva
http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/personnel/793-m-yelyseeva
http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/personnel/787-m-magda
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160802-police/P8024501.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160802-police/P8024504.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160802-police/P8024510.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/13662006_1833691230200955_1646899977172330047_o.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/13919963_1833691580200920_721327723727866994_o.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/13923564_1833691586867586_8439698896109266051_o.jpg
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8 серпня у приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 

області відбувся установчий семінар для новопризначених працівників бюро 

правової допомоги, організований Регіональним центром разом з місцевими 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги за участі 

представника Координаційного центру з надання правової допомоги Віталія 

Охріменко, директора Лозівського місцевого центру Ірини Шевченко (Харківська 

область) та начальника відділу Роздільнянського місцевого центру  Тетяни 

Кулішової (Одеська область).  

Навчальний захід мав на меті спільно обговорити першочергові кроки з 

організації роботи бюро напередодні їх відкриттям 1 вересня цього року, місце бюро 

в системі БПД, їх ролі для громадян та основні завдання, що постають перед 

працівниками бюро та колегами із центрів у регіонах. Під час семінарів учасники 

обговорюють також місію та бачення системи надання безоплатної правової 

допомоги, цінності, які сповідують її команда. Перед учасниками семінару про свою 

діяльність та перспективи майбутньої співпраці розповіли і наші партнери – ІРЦ 

Правовий простір: Наталія Бімбірайте, Анна Мартинюк, Володимир Орловський. 

 

     

 

  

 

 

     

http://www.legalaid.gov.ua/
http://www.legalaid.gov.ua/ua/komanda-tsentru/1074-okhrimenko-vitalii
http://www.legalaid.gov.ua/ua/komanda-tsentru/1074-okhrimenko-vitalii
http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/c-centr/lozova-centrc
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry/rozdilnianskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry/rozdilnianskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
https://www.facebook.com/legalspace.org/
https://www.facebook.com/legalspace.org/
https://www.facebook.com/bimbirayte
https://www.facebook.com/anya.martyniuk
https://www.facebook.com/VolodymyrOrlovsky
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/P8054507.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/P8054508.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/P8054524.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/IMG_20160805_101927_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/IMG_20160805_111037_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160805-II-round/IMG_20160805_101933_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/IMG_20160808_113752_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/IMG_20160808_120508_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/IMG_20160808_121529_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/IMG_20160808_151601_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/IMG_20160808_160426_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/IMG_20160808_113359_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084702.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084710.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084721.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084729.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084731.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084745.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084746.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084753.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084759.JPG
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01 вересня на Херсонщині розпочали надавати послуги 14 бюро правової 

допомоги. На урочисті заходи з відкриття Новокаховського та Олешківського бюро 

правової допомоги завітали директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Херсонській області Марина Єлисєєва та начальник 

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області Костянтин 

Хутковський. 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084773.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084779.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084784.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084786.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084796.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084799.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/IMG_20160808_114813_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084804.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084817.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/P8084828.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160808-setup-seminar/33333.jpg
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Соціально незахищені громадяни одночасно матимуть доступ і до безоплатної 

вторинної правової допомоги – складання процесуальних документів та 

представництва в суді. 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160901-vidruttya-buro/3.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160901-vidruttya-buro/bilozerske.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160901-vidruttya-buro/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160901-vidruttya-buro/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160901-vidruttya-buro/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160901-vidruttya-buro/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160901-vidruttya-buro/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5.jpg
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29 вересня 2016 року в приміщенні Головного територіального управління 

юстиції у Херсонській області відбувся семінар – нарада за участю директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Херсонській області Єлисєєвої М.І., керівництва підпорядкованих місцевих центрів 

з надання БВПД, уповноважених працівників місцевих центрів з надання БВПД по 

прийняттю та видачі документів під час державної реєстрації громадських 

формувань, під головуванням начальника Головного територіального управління 

юстиції у Херсонській області Костянтина Хутковського та інших представників 

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області. 

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160901-vidruttya-buro/1.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160929-seminar-narada/222.jpg
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Під час семінару-наради обговорено проблемні питання по здійсненню 

прийому та передачі документів по реєстрації громадських формувань, розглянуто 

приклади оформлення заяв. 

 

 

[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 

третього кварталу: 

- здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

- проведено 3 бесіди з клієнтами; 

- поведено 60 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

Суттєвих порушень стандартів якості під час проведення вказаних заходів не 

виявлено. 

 

 

 

 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160929-seminar-narada/333.jpg
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[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 

ними 

 

14.07.2016р. Рада адвокатів Херсонської області спільно з Регіональним 

центром з надання БВПД у Херсонській області провели круглий стіл, де 

обговорювали стан дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності. 

Учасники круглого столу висловили занепокоєння порушенням гарантій 

адвокатської діяльності і наголосили на необхідності консолідації зусиль адвокатів 

країни у боротьбі з "наступом" на адвокатуру з боку силових структур. Адвокати 

підкреслили, що в країні, яка позиціонує себе як демократична та незалежна, 

орієнтована на європейські цінності, адвокатура не може зазнавати такого тиску та 

порушень гарантій адвокатської діяльності. 

Учасники круглого столу закликали всіх адвокатів країни до професійної 

солідарності та проведення масових заходів адвокатів України під гаслом "РУКИ 

ГЕТЬ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ!" 

 

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. 

23.07.2016 адвокати системи БВПД взяли участь у семінарі в рамках 

підвищення адвокатів, організованому Радою адвокатів Херсонської області. 

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». Самі тренінги для двох 

груп адвокатів були проведені 11 серпня та 8 вересня 2016 року. 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160714-round-rada/P7144458.JPG
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 11 серпня у приміщенні Регіонального центру відбувся перший тренінг на 

тему «Дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі». Для участі у заході були запрошені 20 

адвокатів системи БВПД. Модераторами заходу виступили директор Регіонального 

центру Марина ЄЛИСЄЄВА та менеджер з якості Максим МАГДА, який розробив 

програму разом з навчальними матеріалами. 

 

     

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

етапі були проаналізовані найбільш поширені помилки та порушення стандартів 

якості. Адвокати жваво долучались до обговорення, ділились досвідом та 

озвучували проблемні питання. На другому етапі учасники, працюючи в групах, на 

прикладі конкретних змодельованих ситуацій вирішували, як правильно діяти 

захиснику за тих чи інших обставин.  

     

     

http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/personnel/793-m-yelyseeva
http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/personnel/787-m-magda
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/2.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/1.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/3.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/4.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/5.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/6.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/7.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/8.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/9.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/10.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/11.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/12.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/13.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/14.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/15.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/16.JPG
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Захід отримав схвальні відгуки. Сподіваємось, його проведення матиме 

позитивний вплив на подальшу роботу наших колег. 

     

На початок тренінгу відбулося знайомство адвокатів з регіональним 

координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини у Херсонській області Оксаною ТРОПІНОЮ. Регіональний 

координатор розповіла про свої повноваження та можливості їх застосування як 

додатковий інструмент оперативного реагування на порушення прав та свобод 

людини і громадянина в регіоні. 

 

Також перед учасниками заходу з організаційними питаннями, пов’язаними з 

виїздами чергових адвокатів на затримання, виступила заступник начальника 

відділу організації надання БВПД Регіонального центру Олена ІПАТЕНКО. 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/17.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/18.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/19.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/20.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/22.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B0.JPG
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8 вересня у конференц-залі Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Херсонській області відбувся тренінг для другої 

групи адвокатів на тему «Дотримання стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у кримінальному процесі». Нагадаємо, що перший 

такий захід відбувся 11 серпня. Для участі у тренінгу запрошені 20 адвокатів 

системи БВПД. Модераторами заходу виступили директор Регіонального центру 

Марина ЄЛИСЄЄВА та менеджер з якості Максим МАГДА, який розробив 

програму разом з навчальними матеріалами. 

    

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

етапі були проаналізовані найбільш поширені помилки та порушення стандартів 

якості. Адвокати мали змогу долучитись до обговорення, поділитись досвідом та 

озвучити проблемні питання. На другому етапі учасники, працюючи в групах, на 

прикладі конкретних змодельованих ситуацій вирішували, як правильно діяти 

захиснику за тих чи інших обставин. 

    

    

Також перед учасниками заходу з організаційними питаннями, пов’язаними з 

виїздами чергових адвокатів на затримання, правильністю заповнення звітів, 

виступили заступник начальника відділу організації надання БВПД Олена Іпатенко 

http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/%D0%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-1.JPG
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160811-advocates-training/%D0%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_HDR.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/1.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/2.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/IMG_2016-09-08_105137.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/IMG_2016-09-08_105148.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/IMG_2016-09-08_105224.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/IMG_2016-09-08_110325.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/IMG_2016-09-08_113034.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/IMG_2016-09-08_114341.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/IMG_2016-09-08_131542.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/IMG_2016-09-08_132429.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.jpg
http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/20160908-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.jpg
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та заступник начальника відділу фінансів, контрактно-догов ірної роботи та 

бухгалтерського обліку Олена Середенко. 

29.08.2016 відбувся третій регіональний форум Асоціації адвокатів України 

«Таврійські зорі», у якому взяли участь працівники Центру та адвокати системи 

БВПД. Під час заходу менеджер з якості Магда М.А. виступив з підготовленою ним 

доповіддю «Кращі практики адвокатської діяльності в контексті дотримання 

стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі». 

За методичною допомогою щодо тактики захисту у конкретних справах до 

центру зверталося троє адвокатів. Завдяки залученню до вирішення питань інших 

колег, були надані кваліфіковані поради щодо ефективного захисту. 

 

 

[1.4.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним 

центром з надання БВПД 

 

07 вересня 2016 року в приміщенні Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області відбулося чергове 

засідання Керівної ради директорів, під час якого обговорені організаційні поточні 

питання, прийнято звіт керівників місцевих центрів про роботу центрів за січень-

серпень 2016 року, заходи з організації відкриття Нововоронцовського та 

Чаплинського бюро правової допомоги. 

За результатами проведеного засідання прийнято рішення місцевим центрам 

посилити роботу по інформуванню населення про роботу центрів та новоутворених 

бюро правової допомоги, поширення позитивних практик. 
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20 вересня 2016 року в конференц-залі Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області проведена нарада 

за участю керівників та головних бухгалтерів місцевих центрів з надання БВПД по 

обговоренню результатів робочої наради з директорами регіональних центрів з 

надання БВПД, яка відбулася 14 вересня 2016 року у м. Києві. 

Під час наради обговорені результати поточної діяльності центрів з надання 

БВПД, проаналізовано стан виконання кошторисів центрів за 2016 рік, питання 

організації планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення 

діяльності центрів з надання БВПД. Керівництвом Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області наголошено на 

необхідності ефективного планування видатків та раціонального їх використання.  

 

 
 

 

[1.5.] Взаємодія із засобами масової інформації. 

 

Регіональним центром налагоджено взаємодію з популярними засобами 

масової інформації Херсонщини. Завдяки цьому протягом ІІІ кварталу було 

поширено 16 матеріалів, назви і посилання на які відображені у таблиці. 

 

Назва публікації Посилання Дата Тип ЗМІ 
Назва 

ЗМІ/передачі 

Стаття "Зареєструвати громадське 

об’єднання на Херсонщині стане 

простіше" 

http://legalspace.org/ua/napryamki/be

zpeka-nuo/item/7510-zareiestruvaty-

hromadske-ob-iednannia-na-

khersonshchyni-stane-prostishe 

19.07.2016 
Інтернет-

ЗМІ 

"Правовий 

простір" 
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Стаття "Зареєструвати громадське 

об’єднання на Херсонщині стане 

простіше" 

http://most.ks.ua/news/url/zarejestruv

ati_gromadske_objednannja_na_hers

onschini_vidteper_bude_prostishe 

19.07.2016 
Інтернет-

ЗМІ 
"МОСТ" 

Стаття "Зареєструвати громадське 

об’єднання на Херсонщині стане 

простіше" 

http://www.0552.ua/article/1301103 19.07.2016 
Інтернет-

ЗМІ 
"0552" 

Інтерв'ю щодо пілотного проекту із 

прийняття та видачі документів під 

час державної реєстрації громадських 

формувань 

https://www.facebook.com/kherson1.

kherson/photos/a.662179320583833.

1073741827.661193947349037/8263

46507500446/?type=3&theater  

20.07.2016 Радіо 
Таврія 100,6 

FM 

Стаття "На Херсонщині 

запроваджується пілотний проект у 

сфері державної реєстрації 

громадських формувань" 

http://fond-

mangust.org/news/v_xersone_rabotal

_centr_transljacii_aids_2010.html 

21.07.2016 
Інтернет-

ресурс 
"Мангуст" 

Стаття "Зарегистрировать 

общественную организацию на 

Херсонщине станет проще" 

http://visti.ks.ua/novosti/novosti-

hersona/27163-zaregistrirovat-

obschestvennuyu-organizaciyu-na-

hersonschine-stanet-prosche.html 

01.08.2016 
Інтернет-

ЗМІ 

"Херсонские 

вести" 

Стаття "В Іванівці з’явилося бюро 

безоплатної правової допомоги" 

http://stepnews.ks.ua/правопорядок/

в-іванівці-зявилося-бюро-

безкоштовно/  

19.08.2016 
Інтернет-

ЗМІ 
"СтепНьюз" 

Стаття "Приходите, звоните - и вам 

здесь помогут" 

https://www.facebook.com/permalink

.php?story_fbid=1783035401909219

&id=100006083293759 

25.08.2016 
Друковане 

видання 

"Вестник 

Приазовья 

плюс" 

Інтерв'ю щодо відкриття бюро 

правової допомоги 

https://www.facebook.com/kherson1.

kherson/posts/848810655254031 

29.08.2016 

та 

31.08.2016 

Радіо 
Таврія 100,6 

FM 

Інформація у новинах про відкриття 

бюро правової допомоги (з 25:39) 

http://skifija.ua/video/url/tavrijski_no

vini_vipusk_za_31_serpnja_2016_r  

31.08.2016 Телеканал 
"Таврійські 

новини" 

Стаття "З 1 вересня на Херсонщині 

розпочинають роботу бюро правової 

допомоги" 

http://most.ks.ua/news/url/z_1_veresn

ja_na_hersonschini_rozpochinajut_ro

botu_bjuro_pravovoji_dopomogi 

01.09.2016 
Інтернет-

ЗМІ 
"МОСТ" 

Стаття "З 1 вересня на Херсонщині 

розпочинають роботу бюро правової 

допомоги" 

http://www.0552.ua/article/1352397 01.09.2016 
Інтернет-

ЗМІ 
"0552" 

Стаття "С сегодняшнего дня на 

Херсонщине начинают работу бюро 

правовой помощи" 

http://visti.ks.ua/novosti/novosti-

hersona/27596-s-segodnyashnego-

dnya-na-hersonschine-nachinayut-

rabotu-byuro-pravovoy-

pomoschi.html 

01.09.2016 
Інтернет-

ЗМІ 

"Херсонские 

вести" 

Стаття "Безоплатна правова допомога 

- гарантія держави"  
02.09.2016 

Друковане 

видання 

"Придніпровсь

ка зірка" № 36 

(8175) 

Стаття "Безоплатна правова допомога 

- гарантія держави"  
08.09.2016 

Друковане 

видання 

"Вісник 

Олешшя" №73-

74 (11245-

11246) 

Стаття "Шановні мешканці 

Великоолександрівського району!" 

https://www.facebook.com/beryslav.

kherson/photos/a.1632062533741283

.1073741827.1617281671886036/17

94892480791620/?type=3&theater 

24.09.2016 
Друковане 

видання 

"Жайвір" № 38 

(10034) 
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http://stepnews.ks.ua/правопорядок/в-іванівці-зявилося-бюро-безкоштовно/
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За оперативною інформацією з 01.07.2016 по 30.09.2016 регіональним центром з надання 

БВПД у Херсонській області було видано 515 доручень адвокатам для надання БВПД, у тому 

числі:  

 53 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 5 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 124 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального з-ва вважаються 

затриманим та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 245 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

 35 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру;  

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

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

КПК; 

 13 – 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. 

 

 
 

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 бесід з клієнтами; 

 поведено 60 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 

особам, до яких 

застосовано 

адміністративне 

затримання 

10% 

особам, до яких 

застосовано 

адміністративний 

арешт 

1% 

особам, які 

відповідно до 

положень 

кримінального 

процесуального з-ва 

вважаються 

затриманим та/або 

стосовно яких обрано 

запобіжний захід у 

вигляді тримання під 

вартою 

24% 

для здійснення 

захисту за 

призначенням 

48% 

для участі у 

проведенні окремих 

процесуальних дій у 

кримінальних 

провадженнях 

5% 

у процедурах з 

продовження, зміни 

або припинення 

застосування 

примусових заходів 

медичного характеру 

7% 

у процедурах, 

пов’язаних з видачею 

особи (екстрадицією) 

0% 

у разі вирішення 

судом питань під 

час виконання 

вироків 

відповідно до 

статті 537 КПК 

3% 

особам, засудженим 

до покарання у 

вигляді позбавлення 

волі, тримання в 

дисциплінарному 

батальйоні 

військовослужбовців 

або обмеження волі 

2% 


