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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 

За сприяння ГО «Ініціатива на захист прав осіб з інвалідністю» 
наші фахівці зустрілися з батьками, які виховують дітей з 
інвалідністю, і провели для них інформаційно-
роз´яснювальний захід «Захист прав дітей з інвалідністю». 

Експертами заходу 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.  

Варто відзначити, що кожен із присутніх мав змогу поставити запитання правникам, спеціалістам 
облдержадміністрації, поділитися позитивною практикою вирішення проблеми, дати пораду, 
підбадьорити або просто підтримати добрим словом інших. 

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 

11 жовтня в Херсонському державному університеті підвели 
підсумки Осінньої школи права «Роль практичної професійної 
діяльності у становленні студента-юриста» У заході приймала 
участь  директорка Регіонального центру з надання БВПД 
Марина Єлисєєва 

За ініціативою фахівчині студенти історико-юридичного факультету 
ХДУ та Херсонського факультету Одеського державного університету 
внутрішніх с прав в м.Херсоні  грали в правову навчально-розважальну 

настільну гру «ВАЖНИЦЯ», розроблену харківською громадською організацією «ЕкспертиЗА Реформ». 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2564-pidsumky-osinnoi-
shkoly-prava 

 

 2 жовтня на запрошення заступниці директора з виховної 
роботи ЗОШ№50 Галини Кубах заступниця директора 
регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 
Олена Іпатенко провела лекцію для семикласників на тему: 
"Повага до прав дітей, батьків та вчителів – запорука здорової 
та гармонійної атмосфери у шкільному середовищі".  

«Усі ми добре знаємо про свої права, але часто забуваємо про свої 



 
 
обов’язки, відповідальність та права інших»  - зазначила Олена Іпатенко, розпочинаючи лекцію для 
школярів.  

Детальніше про лекцію за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2571-pro-
povahu-do-prav-liudyny-rozkazaly-uchniam-zosh-50-m-kherson 

 

2 жовтня для співробітників поліції, які відбувають на 
службу в зону ООС, заступниця директора Регіонального 
центру з надання БВПД Олена Іпатенко провела 
лекцію  на тему «Міжнародні та національні акти 
законодавства щодо недопущення катування, 
жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 
людську гідність, поводження з затриманими особами. 
Право затриманих на БВПД». 

Захід відбувся в рамках співпраці Регіонального центру з надання БВПД зі старшим інспектором з 
особливих доручень Управління забезпечення прав людини Національної поліції Іллею 
Андрійовським. 

8 жовтня у Херсонському державному університеті пройшли 
урочистості, присвячені Дню юриста, а також інші заходи. У 
професійно – орієнтаційному заході «Роботодавець - 
випускнику–юристу», організованому історико-юридичним 
факультетом вишу, участь приймала директорка 
Регіонального центру з надання БВПД Марина Єлисєєва. 

Фахівчиня розповіла про систему БПД, її місію, бачення та  цінності, 
досягнення та виклики, а також роботу регіонального і місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги в нашому регіоні.  

Більш детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2560-u-
khersonskomu-derzhavnomu-universyteti-proishly-urochystosti-do-dnia-iurysta 

Як скористатися безоплатною правовою допомогою 
учасникам АТО/ООС, у чому цінність системи БПД, які права та 
пільги передбачені законодавством – розказали 
фахівчині  Регіонального центру з надання БВПД Олена 
Іпатнеко та Лариса Аболончикова в ході інформаційно-
роз´яснювального заходу «Безоплатна правова допомога - на 
захисті ваших прав. 

Заступниця директора Олена Іпатенко, презентуючи систему БПД, 
детально зупинилась на видах правової допомоги, пояснивши, що таке первинна і вторинна правова 
допомога і який порядок звернення до місцевих центрів та бюро правової допомоги. 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2561-uchasnykam-ato-oos-
pro-ikhni-prava 

Фахівці системи БПД взяли участь у просвітницькій акції «Хода за 
свободу», яка з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею 
людьми пройшла у Херсоні 18 жовтня. Катерина Ананьєва 
(Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській області) та 
Катерина Ворона (Херсонський місцевий центр з надання БВПД) 
разом з громадськими активістами, працівниками Херсонського 



 
 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласної держадміністрації, 
патрульної поліції та відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ 
НПУ, пройшли від Привокзальної площі до площі Свободи. 

Учасники акції пояснювали, що потрапити у тенета работорговців та  вербувальників може будь-хто 
незалежно від віку, статі або соціального статусу, бо для українців ця проблема є дуже актуальною: 
кількість виїжджаючих за кордон постійно зростає. 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2572-do-prosvitnytskoi-
aktsii-khoda-za-svobodu-doluchylysia-fakhivtsi-systemy-bpd 

 Навчальний день 17 жовтня для учнів 5-в класу 
загальноосвітньої школи №50 розпочався з виховної 
години «Юридична відповідальність неповнолітніх», яку 
для них провела заступниця директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області Олена 
Іпатенко, відгукнувшись на запрошення керівництва 
школи. 

В ході бесіди з дітьми Олена Іпатенко доступно роз’яснила 
поняття «юридична відповідальність», які її види, хто відповідає за «погані» вчинки дітей та з якого 
віку і за які порушення нестимуть відповідальність особисто неповнолітні. Фахівчиня системи БПД 
приділила окрему увагу обговоренню з учнями алгоритму дій при спілкуванні з незнайомцями, щоб не 
стати жертвою злочину, в тому числі торгівлі людьми, а також зупинилася на  актуальному питанні 
безпечної поведінки в мережі Інтернет, зокрема, соцмережах. 

Детальніше про виховну годину за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2567-
vykhovna-hodyna-yurydychna-vidpovidalnosti-nepovnolitnikh-proishla-u-zosh-50-m-kherson 

 18 жовтня заступниця директора Регіонального центру з 
надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко спільно з 
Регіональним координатором взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого ВРУ з прав людини у Херсонській області 
Оксаною Тропіною провели практичний семінар для учнів 9 
класу гімназії ім. Т.Г. Шевченка. 

Олена Іпатенко, презентуючи систему БПД, Оксана 
Тропіна ознайомила дітей з інститутом Уповноваженого ВРУ з прав 

людини. 

Детальніше про семінар за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2568-
shkoliaram-kz-himnaziia-im-t-h-shevchenka-rozpovily-pro-ikh-prava-obov-iazky-ta-vidpovidalnist 

 

21 жовтня Регіональний центр з надання БВПД у 
Херсонській області гостинно відчинив двері для 
студентів –правників 2 курсу Херсонського 
кооперативного економіко-правового коледжу. 
Здобувачі освіти дізналися,  шо таке безоплатна 
правова допомога, які її види, хто та яким чином може 
отримати первинну та вторинну правову допомогу. 

Друга частина зустрічі була присвячена обговоренню проблем булінгу та домашнього 
насильства. 



 
 
Директорка Регіонального центру Марина Єлисєєва, розказала про завдання, місію та цінності 
системи БПД. Заступниця директора Олена Іпатенко, презентуючи систему БПД, розповіла студентам 
про становлення та розвиток безоплатної правової допомоги у світі та Україні, акцентувала на 
особливостях роботи Регіонального центру, місцевих центрів з надання БВПД та бюро правової 
допомоги Херсонщини. Здобувачі освіти дізналися про первинну та вторинну правову допомогу, хто та 
яким чином може її отримати. 

Детальніше про захід за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2570-u-
rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bvpd-u-khersonskii-oblasti-proishov-den-vidkrytykh-dverei 

 

У Всесвітній день дитини учні 7-В класу загальноосвітньої 
школи № 50 мали чудову нагоду  познайомитися з 
роботою  Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Херсонській області, 
поговорити про кібербулінг, дізнатися про його різновиди, 
форми вираження та з´ясувати, як захиститися від образ у 
соцмережах.   

Спілкуючись під час заходу з фахівцями Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області Оленою Іпатенко та Ларисою Аболончиковою, діти дізнались про основні завдання 
системи БПД. 

Докладніше про захід за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2594-vykhovna-
hodyna-dlia-pidlitkiv-oberezhno-kiberbulinh-proishla-v-rehionalnomu-tsentri-z-nadannia-bvpd-u-khersonskii-
oblasti 

Дізнатися про функціонування безоплатної правової 
допомоги на Херсонщині, організацію надання правової 
допомоги представникам соціально незахищених і 
вразливих категорій громадян; як протидіяти домашньому 
насильству; як виявити факти булінгу у  шкільному 
середовищі. Про ці та інші напрями роботи йшлося під час 
зустрічі фахівців Регіонального центру з надання БВПД 
Олени Іпатенко та Лариси Аболончикової з курсантами 

третього курсу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх 
справ. 

Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу, активну участь взяли також регіональний координатор 
взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксана Троніна та 
члени кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Херсонського факультету 
Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Детальніше про захід за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2595-vidkrytyi-
dialoh-z-kursantamy-khersonskoho-fakultetu-odeskoho-derzhavnoho-universytetu-vnutrishnikh-sprav 

Фахівці Регіонального центру з надання БВПД, 22 
листопада зустрілися зі студентами III та IV курсу 
історико-юридичного факультету спеціальності 
«Право»  Херсонського державного університету. 
Директорка Регіонального центру з надання БВПД Марина 
Єлисєєва презентувала всеукраїнський та регіональний досвід 
надання безоплатної правової допомоги. Тему продовжила 
заступниця директора Олена Іпатенко, наголосивши на 
важливості системи БПД для пересічних громадян. Не залишилася 

осторонь й тема своєчасного надання кваліфікованої юридичної допомоги постраждалих від 



 
 
домашнього насильства, адже з такими проблемами звертаються до центрів та бюро правової 
допомоги досить часто. Про цю опцію системи БПД начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Лариса Аболончикова. 

03 грудня заступниця директора Регіонального 
центру з надання БВПД Олена Іпатенко та 
начальниця відділу комунікацій та 
правопросвітництва Лариса Аболончикова в рамках 
акції Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» 
провели виховну годину для учнів 9-В класу 
Херсонської загальноосвітньої школи № 15, що 
проводилась в Україні з 25 листопада по 10 грудня.  

В ході виховної години фіхавчині системи БПД розповіли про 
види насильства, застерегли від проявів булінгу, насильницьких дій у шкільному середовищі та 
повсякденному житті. Також діти дізналися про юридичну відповідальність за вчинення протиправних 
дій. 

Подробиці про захід за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2601-vykhovna-
hodyna-dlia-uchniv-9-klasu-zosh-15 

Правопросвітницький захід у рамках Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства» пройшов 3 грудня у 
Херсонській загальноосвітній школі № 5 для учнів 8-9 
класів. Його провели заступниця директора 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області Олена Іпатенко та регіональний координатор 
взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини Оксана Тропіна. 

Олена Іпатенко розказала про систему БПД, про роботу 
центрів, наголосивши,  що діти мають право отримати не тільки первинну правову допомогу, але і 
вторинну,  та запропонувала переглянути розроблену презентацію та ролики системи БПД. Також 
учням роз’яснили про права, які передбаченні Конвенцією ООН про права дитини, говорили і про 
обов´язки підлітків. 

Докладніше про лекцію за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2605-
interaktyvna-lektsiia-dlia-starshoklasnykiv 

5 грудня, напередодні Дня Збройних сил України 
пройшла тематична зустріч фахівців системи БПД 
Олени Іпатенко та Лариси Аболончикової з 
учасниками  АТО/ООС, які стоять на обліку в 
Херсонському міському центрі зайнятості. 

 Під час правопросвітницького заходу її учасники не тільки 
дізналися про систему БПД, ознайомилися з історіями 
успішного захисту клієнтів системи БПД Херсонської області, 

але й в індивідуальному порядку отримали юридичні  консультації. 

Докладніше про захід за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2612-pro-dostup-
uchasnykiv-ato-oos-do-iakisnoi-pravovoi-dopomohy 

 



 
 

Системою БПД започаткована нова 
форма  правопросвітницьких заходів «Правовий 
кінозал», яка передбачає спільний перегляд фільмів з 
їх подальшим обговоренням. Так 10 грудня переглянути 
фільм «Суддя» (2014) та поспілкуватися на правову 
тематику з досвідченими юристами, у тому числі з 
адвокатами системи БПД, зібралися студенти III та IV 
курсів Херсонського державного університету історико-
юридичного факультету.  

У обговоренні окрім  директорки Регіонального центру з надання БВПД Марини Єлисєєвої прийняли 
участь керівник Юридичної клініки Херсонського державного університету Юрій Алябов та адвокат 
системи БПД, доцент кафедри галузевого права історико-юридичного факультету, адвокат Микола 
Проценко. 

Докладніше про захід за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2611-u-
khersonskomu-derzhavnomu-universyteti-vidbuvsia-pokaz-filmu-suddia 

Правопросвітницький захід у рамках Всеукраїнської акції «16 днів 
проти насильства» пройшов у Херсонській загальноосвітній школі 
№ 5 для учнів 4-5 класів. Інтерактивну лекцію для дітей провели 
заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Олена Іпатенко та регіональний координатор 
взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Оксана Тропіна. 

Олена Іпатенко розказала про систему безоплатної правової допомоги, 
пояснивши, які правові послуги можна отримати і що всі діти мають право 
отримати не тільки первинну, але і вторинну правову допомогу. 

Докладніше про лекцію за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2616-
interaktyvna-lektsiia-dlia-uchniv-4-5-klasiv-zahalnoosvitnoi-shkoly-5 

 Інформаційно-роз´яснювальний захід «Захист прав 
особливої дитини» відбувся 16 грудня на базі 
Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олеся Гончара, яка стала своєрідним майданчиком 
для консультування та спільного вирішення 
проблемних питань представників різних цільових 
аудиторій. 

 Представниці системи БПД Олена Іпатенко та Лариса 
Аболончикова під час зустрічі з батьками, які виховують дітей з інвалідністю розповіли  які завдання 
виконує система БПД та пояснили, що таке первинна і вторинна правова допомога і що особи з 
інвалідністю мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто захист, представництво 
інтересів у суді, складання процесуальних документів. 

Більш детельно про захід за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2617-
informatsiino-roz-iasniuvalnyi-zakhid-zakhyst-prav-osoblyvoi-dytyny-proishov-na-bazi-khersonskoi-oblasnoi-
universalnoi-naukovoi-biblioteky-imeni-olesia-honchara 

 

Правовий урок-тренінг «Молодіжний соціум: права, гарантії, захист» відбувся 13 грудня на 
базі Херсонської бібліотеки № 23 для юнацтва імені І.Багряного. Учні 10-Б класу 
загальноосвітньої школи № 52 уже звикли, що в бібліотеці на них завжди чекають цікаві 



 
 
несподівані заходи та зустрічі. Цього разу вони дізналися, як захистити свої права і що 
треба знати перш ніж вирушити до іншої країни на роботу або навчання; взяли активну 
участь у правовій вікторині «Аз і Буки правової науки» та з´ясували, що таке права 
людини, як держава захищає права молоді і що таке 
безоплатна правова допомога, котру представляли 
Олена Іпатенко та Лариса Аболончикова. 

Під час заходу говорили  про права підлітків,  виїзду молоді за 
кордон для навчання або працевлаштування. І тут 
поради Олени Іпатенко , які базувалися на реальних 
прикладах, були корисними та доречними.  

Докладніше як прошов урок за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2618-
pravovyi-urok-treninh-dlia-desiatyklasnykiv 

10 грудня в рамках Всеукраїнського тижня права 
заступниця директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко провела для 
учнів груп ТК-13, ТХ-20, ТХ-21 Херсонського вищого 
професійного комерційного училища лекцію з 
елементами тренінгу «Торгівля людьми. Праця 
за кордоном». 

Презентуючи систему БПД, Олена Вікторівна розповіла учням 
про унікальну можливість безкоштовно отримати юридичну 

консультацію з різних галузей права. А в разі приналежності до однієї з 14 категорій громадян – то і 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

Докладно про захід за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2621-pro-hlobalni-
problemy-suchasnosti-hovoryly-v-khersonskomu-vyshchomu-profesiinomu-komertsiinomu-uchylyshchi 

 

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 

18 жовтня між Регіональним центром з надання БВПД у 
Херсонській області та Херсонською обласною 
міжгалузевою радою професійних спілок був укладений 
Меморандум про співпрацю та взаємодію. 

Документ підписали керівники установ - Марина 
Єлисєєва (Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській 
області) та Анатолій Добровольський (голова Херсонської 
обласної міжгалузевої ради професійних спілок). 

Таке спільне рішення сторони меморандуму прийняли, керуючись  Конституцією України, законами 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про безоплатну правову допомогу», 
іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на реалізацію та захист прав і свобод людини і 
громадянина, усвідомлюючи необхідність забезпечення доступу громадян до якісної та своєчасної 
правової допомоги та прагнучі забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів щодо 
досягнення спільних цілей. 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2575-konsolidatsiia-zusyl-
zadlia-zakhystu-trudovykh-prav-meshkantsiv-khersonskoi-oblasti 



 
 

 27 листопада в Регіональному центрі з надання БВПД у 
Херсонській області відбулась робоча нарада директора 
Регіонального центру Марини Єлисєєвої та заступниці 
директора Олени Іпатенко з начальником відділу 
адміністративно-юрисдикційної діяльності Херсонського 
прикордонного загону капітаном Олександром Козловим 
з питань забезпечення виконання законодавства. Сторони 
обговорили ряд важливих питань щодо подальшої співпраці, 
проведення спільних правопросвітницьких заходів та 

проаналізували стан виконання законодавства, яке регламентує порядок інформування  центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання. 

Детальніше про зустріч за посиланням : http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2599-
spivpratsia-z-prykordonnykamy-tryvaie 

04 грудня у Міжнародний день людей з особливими 
потребами у Херсоні відбувся інклюзивний захід 
«Творчість без кордонів», організаторами якого стали 
наші партнери – ГО «Всеукраїнська організація осіб з 
інвалідністю «Велід» та Херсонський обласний 
академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша. 
На запрошення організаторів на святі побували  
директорка Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Марина Єлисєєва та начальниця 

відділу комунікацій та правопросвітництва Лариса Аболончикова. 

Після святкової програми фахівчині системи БПД поспілкувалися з батьками, які виховують дітей з 
інвалідністю, та іншими гостями заходу. Марина Єлисєєва відповіла на запитання батьків, розказала 
про порядок звернення до місцевих центрів та бюро для отримання безоплатної вторинної правової 
допомоги та вручила буклети системи БПД. 

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

 Авторська програма Олени Іпатенко «Право знати», де висвітлюються найбільш актуальні 
правові питання, які турбують мешканців Херсонщини, щосуботи виходить на 
Українському радіо.  
Консультації за освітлюваний період присвячені: особливостям стягнення аліментів на дітей; 
«Безоплатність та доступність загальної середньої освіти»; чим займається освітній омбудсмен; що таке 
булінг і про які типові ознаки цього явища треба знати батькам; про права та обов’язки батьків, чиї діти 
є здобувачами загальної середньої освіти; правам та обов’язкам учнів, які навчаються в закладах 
загальної середньої освіти; як правильно обрати фірму-посередника при працевлаштуванні за 
кордоном; як туристам не потрапити на гачок шахраїв, як зібрати інформацію про тур, хто може 
надавати туристичні послуги; про права та обов´язки туристів та про безпека туризму. 
 
Більш докладніше – у програмі «Право знати», трансляцію якої можна переглянути на сторінці 
«Українського радіо. Херсон» у ФБ або на YouTube за посиланнями: 
 
За 05 жовтня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2563-konsultatsiia-iurysta-alimenty-na-
ditei-sposoby-ikh-stiahnennia 
 
За 12 жовтня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2565-pravo-znaty-rozmir-alimentiv-na-
ditei-pidstavy-prypynennia-prava-na-alimenty-vidpovidalnist-za-ikh-nesplatu 
 
За 19 жовтня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2446-konsultatsiia-iurysta-iak-
vberehtysia-vid-tysku-kolektoriv 



 
 
 
За 26 жовтня: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2461-konsultatsiia-iurysta-iak-pravylno-
pohasyty-kredyt 
 
За 02 листопада: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2580-pravo-znaty-shcho-take-bulinh 
 
За 09 листопада: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2587-pravo-znaty-vidpovidalnist-za-
vchynennia-bulinhu 
 
За 16 листопада: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2592-pravo-znaty-pro-sotsialnyi-
zakhyst-zdobuvachiv-serednoi-osvity 
 
За 23 листопада: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2597-pro-prava-ta-obov-iazky-batkiv-
chyi-dity-ie-uchasnykamy-osvitnoho-protsesu 
 
За 30 листопада: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2603-pravo-znaty-pro-prava-ta-obov-
iazky-uchniv 
 
За 07 грудня: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2615-pravo-znaty-iak-bezpechno-
pratsevlashtuvatysia-za-kordonom 
 
За 14 грудня: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2620-pravo-znaty-korysne-dlia-turystiv 
 
За 21 грудня: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2631-prava-ta-obov-iazky-turystiv 
 
За 28 грудня: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2636-pravo-znaty-pro-bezpeku-turyzmu-ta-
strahuvanya 
 
 

Як не потрапити на гачок недобросовісних забудовників та 
на що треба звернути увагу перш ніж вкласти гроші в 
новобудову  -  говорила  на UA:Херсон заступниця директора 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 
Олена Іпатенко. 
Ситуація, яка склалася в Херсоні навколо проблемних будинків, 
привернула увагу телевізійників: люди, намагаючись відстояти право 
на володіння власним житлом у новобудові, прийшли до Херсонської 
міської ради. Як вийти з даної ситуації, вирішити проблему та не 

поповнювати ряди ошуканих розказала юристка Олена Іпатенко. 
 
Переглянути передачу можна за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2578-
pro-ryzyky-investuvannia-v-novobudovu-rozkazala-olena-ipatenk 
 

Заступниця директора Регіонального центру з надання 
БВПД Олена Іпатенко разом з соціальним педагогом 
Херсонської ЗОШ №50 імені Романа Набєгова Наталія 
Устенко прийняли участь в програмі Українського 
радіо.Херсон «Про це говорять» присвяченій темі прав 
дітей.  
Спікери порушили й тему взаємодії дітей у школі, ролі вчителя та 
батьків у вихованні, будуванні стосунків з однолітками тощо. З 
огляду на це Олена Іпатенко розповіла про загальнонаціональний 
проєкт Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», інформаційну 

кампанію «СтопБулінг», правопросвітницьку роботу, яку проводять фахівці системи БПД Херсонської 
області. 
Переглянути передачу можна за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2586-
dytyna-iaka-znaie-pro-svoi-prava-znaie-i-pro-svoi-obov-iazky 



 
 

 28 листопада для осіб з інвалідністю, які перебувають на 
обліку в Херсонському міському центрі 
зайнятості, фахівчині Регіонального центру з надання 
БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко та Лариса 
Аболончикова  провели правопросвітницький захід 
«Безоплатна правова допомога на захисті ваших прав. 

10 грудня Всеукраїнський день безоплатної правової 
допомоги на Херсонщині було приурочено до Дня 
прав людини. 

У цей день до Регіонального центру на каву з директором 
завітали партнери, спільно з якими в регіоні вже 
реалізовано чимало важливих та цікавих заходів. Це 
представники Херсонського міського центру соціальної 
служби для сім´ї, дітей та молоді, юридичної клініки 
Херсонського державного університету, регіонального 

представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини, Управління патрульної поліції, органів пробації, 
Пенсійного фонду, ГО «КримSОS», ГО «ВГО «Ініціатива на захист прав осіб з інвалідністю «Велід», БО 
«Фонд милосердя та здоров´я» та інші. 

Привітавши гостей, Марина Єлисєєва презентувала систему БПД Херсонщини, розказала про здобутки 
та досягнення, пріоритетні напрями діяльності і поділилася досвідом взаємодії з партнерами. 

Детальніше про захід за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2613-
vseukrainskyi-den-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-na-khersonshchyni

Чому створення 
антикорупційних інституцій не покращило ситуацію, адже 
невідворотність покарання – головний стримуючий 
фактор для корупціонерів у цивілізованому світі? Чому 
немає довіри до дій влади в цьому напрямку? 

 Експертами у цих питаннях були: директорка Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області, адвокат Марина 

Єлисєєва, громадський діяч Валерій Синявський, антикорупційний розслідувач Валерій 
Гурковський та депутат, секретар мандатно-антикорупційної комісії Херсонської міської ради Віталій 
Богданов та ведуча програми ГаннаТисленко. 

Докладніше за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2626-u-tsentri-uvahy-
antykoruptsiina-reforma 

До Дня Святого Миколая 19 грудня в Регіональному 
центрі з надання БВПД у Херсонській області для 
особливих дітей влаштували особливе свято. 
Святково-розважальну програму для них 
підготували представники громадської організації 
«Коні добра» за підтримки Благодійного фонду 
Садіяра Мамедова. 



 
 
В ході заходу директорка Регіонального центру Марина Єлисєєва коротко ознайомила батьків із 
системою БПД зазначивши, що на безоплатну правову допомогу покладена правозахисна місія щодо 
представників соціально незахищених і вразливих верств населення. 

Докладніше, як прошло свято за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2624-
osoblyve-sviato-dlia-osoblyvykh-ditei 

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

 Лекцію «Міжнародні стандарти у сфері захисту прав 
людини», яку провела 13 грудня в рамках 
Всеукраїнського тижня права заступниця директора 
Регіонального центру з надання БВПД Олена Іпатенко, 
зібрала в актовій залі обласного главку поліції 
співробітників ГУНП у Херсонській області.  

Олена Вікторівна нагадала правоохоронцям основоположні 
права і свободи людини, їх захист та недопущення 
порушень, розглянула історичні аспекти та передумови 

виникнення Загальної декларації з прав людини, коротко ознайомивши зі змістом Декларації. 

Докладніше про захід за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2619-
pravookhorontsiam-nahadaly-pro-osnovopolozhni-prava-i-svobody-liudyny 

1.1.5 Забезпечення належної якості, що надаються клієнтам системи БПД 

Громадянка С., яка потребувала безоплатної вторинної правової допомоги через 
обставини, що склалися на ґрунті неприязних стосунків з сусідами, звернулась до 
Херсонського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Для надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнтці, що передбачає здійснення 
представництва її інтересів у суді як особи, що притягається до відповідальності за вчинення 
адміністративного правопорушення, Херсонський місцевий центр на підставі дорученням №1554-Д від 
10.12.2018 призначив їй адвоката Миколу Олексійовича Панчука. 

Адвокат заперечував проти викладеного в протоколі, заявив клопотання про виклик в якості свідків 
потерпілих та тих сусідів, які були присутні при сварці, звернув увагу суду, що дільничний інспектор 
склав протокол не в той день, коли відбулася подія, а лише на наступний, без опитування свідків та 
лише зі слів особи, яка вважає себе потерпілою. 

Опитавши свідків та дослідивши фактичні обставини справи, постановою Херсонського міського суду 
Херсонської області по справі №766/21996/18, провадження у справі про адміністративне 
правопорушення щодо клієнтки Херсонського місцевого центру заст. 173 КУпАП закрито у зв'язку з 
відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення. 

До Херсонського місцевого центру з надання БВПД звернувся громадянин О., якого 
постановою Херсонського міського суду Херсонської області від 01.02.2019 визнано 
винним у скоєнні адміністративного правопорушення за статтею 184 КУпАП, у зв’язку з 
ухиленням від виконання батьківських обов’язків. 

Не погоджуючись з висновком суду, клієнт звернувся до Херсонського місцевого центру з надання 
БВПД за складанням апеляційної скарги та здійсненням представництва інтересів у суді. 



 
 
Херсонський місцевий центр 15.02.2019 призначив клієнтові адвоката Тетяну Тюпляєву, якій видав 
доручення №1693-Д. 

За наслідками розгляду апеляційній скарги складеної адвокатом постанову судді Херсонського міського 
суду Херсонської області від 01 лютого 2019 року у справі про адміністративне правопорушення за 
ч.1ст.184 КУпАПвідносно громадянина О. скасовано, провадження у справі закрито у зв'язку з 
відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 184 КУпАП. 

 7 грудня у приміщенні Регіонального центру з 
надання БВПД у Херсонській області для адвокатів 
системи області пройшла інформаційна сесія «Права 
дискримінованих груп в Україні», яку провели 
представники Національного демократичного 
інституту міжнародних відносин в Україні (NDI) та БО 
«Інша». Співорганізаторами виступила Рада адвокатів 
Херсонської області. 

Захід проходив у рамках проєкту міжнародної технічної 
допомоги «Програма сприяння рівності та протидії дискримінації в Україні», який реалізується 
Національним демократичним інститутом міжнародних відносин. Участь в інформаційній сесії взяла 
директорка Регіонального центру Марина Єлисєєва та адвокати, з якими місцевими центрами з 
надання БВПД укладено контракти. 

Докладніше про захід за посиланням: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2625-pro-prava-
lyudini-i-diskriminovani-grupi 

1.1.6 Реалізація правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

Що таке безоплатна правова допомога і чи можуть 
студенти/курсанти розраховувати на безкоштовну 
вторинну правову допомогу;  який порядок інформування 
Регіонального центру з надання БВПД про затримання 
осіб; до яких проблем треба бути готовими поліцейським 
під час документування фактів домашнього насильства та 
як захистити свої права постраждалим від нього - 
відповіді на ці питання отримали курсанти III курсу 
Херсонського факультету Одеського державного 
університету внутрішніх справ, які 2 жовтня побували в 

Регіональному центрі з надання БВПД у Херсонській області. 

Про становлення системи БПД в Україні та на Херсонщині зокрема та  запроваджені новації повідомив 
менеджер з якості Максим Магда. Він також  виступив з презентацією «Безоплатна правова допомога» 
та розказав про особливості надання БВПД та мережу доступу. Корисною для молоді була й інформація 
про загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!» та його напрямки: «СтопБулінг», «Відповідальне 
батьківство», «Чесна платіжка» тощо. 

Докладеніше за посиданням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2557-den-
vidkrytykh-dverei-proishov-u-rehionalnomu-tsentri 

«Безоплатна правова допомога на захисті ваших прав» - під 
такою назвою для осіб з інвалідністю, які перебувають на 
обліку в Херсонському міському центрі зайнятості,  пройшов 
правопросвітницький захід, який провели фахівчині 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 
Олена Іпатенко та Лариса Аболончикова.  



 
 
Присутні дізнались, що безоплатна правова допомога включає в себе первинну (надання 
консультацій, роз´яснень, складання документів непроцесуального характеру) та вторинну правову 
допомогу (представництво інтересів особи в суді, захист, складання процесуальних документів). 
Привернула увагу й презентація загальнонаціонального проєкту «Я МАЮ ПРАВО!», яку зробила 
начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва Лариса Аболончикова. Вона ознайомила 
учасників заходу з інформаційними кампаніями проєкту «Я МАЮ ПРАВО!» - «Відповідальне 
батьківство», «Чужих дітей не буває», «Муніципальна няня» тощо. 

Детальніше про захід: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2577-prezentatsii-
konsultuvannia-perehliad-rolykiv-u-khersoni-dlia-osib-z-invalidnistiu-proishov-pravoprosvitnytskyi-zakhid 

7 листопада на базі Херсонського факультету Одеського 
державного університету внутрішніх справ відбулась 
зустріч у форматі відкритого діалогу.  До студентів III 
курсу спеціальності «Правоохоронна діяльність» завітали 
заступниця директора Регіонального центру з надання 
БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко та 
начальниця відділу комунікацій та правопросвітництва 
Лариса Аболончикова. 

Наголошуючи на важливості системи БПД для пересічних громадян, Олена Іпатенко розповіла, що усі 
затримані, підозрювані, обвинувачені та засуджені до покарання, пов’язаного з позбавленням волі, 
мають право за рахунок держави отримати адвоката. Корисною для молоді була й інформація 
про загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!» та такий напрямок, як податкова знижка на 
навчання. 

[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  

 23-24 жовтня у Полтавському юридичному інституті 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого відбулася IV Всеукраїнська, за міжнародною 
участю, науково-практична конференція «Адаптація 
правової системи України до права Європейського Союзу: 
теоретичні та практичні аспекти». 
Учасниками конференції стали й керівники регіональних та 
місцевих центрів  системи БПД з Херсонської, Сумської, 
Чернівецької, Львівської та  Дніпропетровської областей. 
Херсонщину представляла директорка Регіонального центру з 
надання БВПД Марина Єлисєєва. 

Конференція відбулася за окремими панелями, під час яких науковці, представники органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів та системи БПД ознайомили учасників 
із загальнотеоретичними та практичними проблемами адаптації вітчизняної правової системи до права 
Європейського Союзу. 
 
Детальніше про захід за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2574-maryna-

 yelysieieva-vziala-uchast-u-roboti-iv-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii
 
 



 
 
[1.3.] Децентралізація системи БПД 

3.3.1 Управління людськими ресурсами 

 07-08 листопада у правовому клубі PRAVOKATOR.Одеса 
відбулась четверта стратегічна сесія керівного складу системи 
БПД Південного регіону. Херсонщину представляли 
директорка Регіонального центру з надання БВПД Марина 
Єлисєєва, заступниця начальника відділу правопросвітництва 
та надання БПД Бериславського місцевого центру Валентина 
Герасимчук, в.о. директора Голопристанського місцевого 
центру Ірина Кеба та в.о. директора Каховського місцевого 

центру Іван Гладишенко. 

Ціль зустрічі - уточнення оперативних цілей та завдань на 2020 рік.  

Детальніше про стратегічну сесію за посиланням: 

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2593-strategichna-sesiya-kerivnogo-skladu-sistemi-bpd-
pivdennogo-regionu-projshla-v-odesi 

 26 листопада в Регіональному центрі з надання БВПД у 
Херсонській області під головуванням Марини Єлисєєвої 
відбулось засідання керівної ради директорів з питань 
стратегічного планування діяльності центрів. 

На порядку денному стояли питання: аналіз результативних показників 
діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Херсонщини за 10 місяців поточного року та планування діяльності центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги на 2020 рік. 

Під час засідання Марина Єлисєєва наголосила на тому, що потрібно і далі активно працювати 
над розвитком системи БПД та посиленням правової спроможності громад у регіоні, а при плануванні 
роботи на 2020 рік - керуватися ключовими пріоритетами розвитку системи БПД. 

28 листопада на базі правого клубу PRAVOKATOR.Київ проходила 
підсумкова стратегічна сесія керівного складу регіональних та 
місцевих центрів з надання БВПД в якій брала участь директорка 
Регіонального центру з надання БВПД Марина Єлисєєва. 

На підсумковій стратегічній сесії представники робочих груп, які працювали, 
представили 7 варіантів напрямів діяльності системи БПД на регіональному 
рівні. Ці напрацювання стали основою формуванням плану розвитку 

системи БПД кожної області з урахуванням місцевої специфіки. 

Детальніше про брейн шторм за посиланням: https://legalaid.gov.ua/novyny/brejn-shtorm-
 menedzhmentu-systemy-bpd-plany-na-2020-rik/

[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 жовтня по 31 грудня 2019 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Херсонській області було видано 619 доручень адвокатам для 
надання БВПД, у тому числі: 

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

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

медичного характеру;  
 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
 56 – 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 8 судових засіданнях у кримінальних, 
цивільних та адміністративних провадженнях; 

 проведено 2 бесіди з клієнтами; 
 поведено 10 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 
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