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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 

 

 Засідання педагогічної ради в загальноосвітній школі №50 10 січня 2019 року пройшло 
цього разу за участі фахівців Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області, 
які є бажаними гостями в навчальних закладах міста. Адже і правників, і педагогів 
об´єднує вирішення таких питань, як протидія насильству, створення належних умов для 
безпечної освіти, правове виховання дітей та молоді. 

Під час засідання педагогічної ради Олена 
Іпатенко представила розроблену нею презентацію «Шкільний 
булінг», в якій розкрила суттєві ознаки та основні причини цього 
явища, проаналізувала основні механізми розвитку булінгу, його 
рольову структуру, розказала про форми прояву та наслідки для 
всіх його учасників - жертви, булера та спостерігачів, більш 
детально зупинившись на новому виді цькування – кібербулінгу. 

В ході обговорення вчителі проаналізували ситуацію у своїй 
школі, з´ясували найбільш оптимальні методи і прийоми щодо 
профілактики насильства в учнівському середовищі. 

Як реагувати на випадки шкільного насильства? Яка природа дитячої агресії? Як діяти 
вчителю, якщо уроки зриває агресивний учень? Чи можна запобігти конфліктам у школі? 
Відповіді на ці та інші питання шукали вчителі загальноосвітньої школи №36 разом з 
юристкою Регіонального центру з надання БВПД Оленою Іпатенко під час педагогічної 
ради, яка відбулась 14 січня 2019 року.  

 «Найчастіше причиною надмірної агресії стає бажання дитини звернути на себе увагу або є наслідком 
якихось проблем у сім´ї, тому першим необхідним кроком є налагодження з дітьми довірчих відносин, - 

звернулась до вчителів Олена Іпатенко, знайомлячи зі 
своєю презентацією «Шкільний булінг». 

Жваве обговорення серед присутніх також викликали 
законодавчі новації щодо протидії насильству в закладах 
освіти. Олена Іпатенко повідомила, що Верховна Рада 
України у другому читанні прийняла Закон, спрямований 
на протидію булінгу в навчальних закладах, і 28.12.2018 
подала на підпис Президенту України. Зокрема, 
встановлюється відповідальність не тільки за 
його вчинення, але й за приховування випадків 
насильства працівниками навчальних закладів.  



 
 
Новий навчальний рік у Херсонському відділі поліції розпочався з 
лекції «Повноваження органів Національної поліції України у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству», яку 18 
січня цього року  для особового складу прочитала начальниця 
відділу Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області Олена Іпатенко. 

Олена Вікторівна пояснила, які заходи може містити терміновий заборонний припис та чому 
надаються пріоритети під час його винесення, як діяти представникам поліції, якщо кривдник 
відмовляється добровільно залишити місце проживання постраждалої особи . Не оминуло уваги спікера 
й питання складення протоколів про адміністративні правопорушення за вчинення булінгу та за 
неповідомлення керівниками навчальних закладів органів Нацполіції, адже Законом з протидії булінгу, 
встановлюється відповідальність не тільки за вчинення булінгу, але й за приховування випадків 
насильства керівниками закладів освіти. 

Крім того, Олена Іпатенко розказала про порядок інформування Регіонального центру про випадки 
затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1363. 

«Кожному з нас, хоча б раз у житті доводилося зіткнутися з насильством, яке могло 
застосовуватися проти нас, або ми були свідками чи, можливо, самі ставали тими, хто 
ображає», - так розпочався просвітницько-виховний захід, який провели фахівці 
Регіонального центру з надання БВПД Олена Іпатенко та Лариса Аболончикова для учнів 
шостих класів ЗОШ №52 міста Херсона. 

Даний захід пройшов у формі тренінгового заняття, коли перевага віддається діяльності учнів, 
особистий досвід яких є основою для навчання: учні діляться тим, що знають, та намагаються самі 
відшукати відповіді на складні питання. Тому мета, яку поставили перед собою організатори, була 
досягнута: діти познайомилися з поняттям, формою та структурою булінгу; усвідомили, яка 
відповідальність наступає за його вчинення; а виконуючи відповідні вправи, мали змогу перевірити 
себе: чи здатні вони співпереживати, відчувати емпатію до дитини, яка зазнає насильства. Окрім того, 
вчилися формувати навики відповідальної та безпечної поведінки. 

Не залишила учасників тренінгу байдужими вправа «Казка про Скріпочку», яку підготували студентки-
практикантки Крістіна Константинова та Єлизавета Волковська. 

Учасники гри-розминки «Хто зайвий?» мали змогу усвідомити, що 
можна несподівано для себе побувати і в ролі жертви, і в ролі 
агресора. 

Виконуючи вправу «Чому так стається»,  діти з´ясовували причини 

поведінки учасників булінгу. Швидко, палко й емоційно 
реагували шестикласники на вправи: «Відгадай хто», 
«Тягар емоцій», «Скринька безпеки». 

Більш детально за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2235-
profilaktyka-bulinhu-v-uchnivskomu-seredovyshchi 

 



 
 
Не так давно в Україні вперше визнано поняття «булінг» 
(Закон №8584) і його поширення в освітній практиці. Саме 
цю соціальну проблему розглянули 28 січня на своєму 
засіданні класні керівники Херсонської гімназії № 6 разом з 
юристкою Регіонального центру з надання БВПД Оленою 
Іпатенко. 

Говорячи про агресивну та насильницьку модель поведінки, яку діти 
чи не щодня спостерігають з екранів телевізорів, а хтось - у своїй 
родині, Олена Іпатенко торкнулась й теми булінгу по відношенню до вчителів. Разом з тим Олена 
Іпатенко поінформувала педагогів, що вступив в дію Закон України, спрямований на протидію булінгу 
в навчальних закладах, акцентуючи увагу на встановленій відповідальності не тільки за вчинення 
булінгу, але й за приховування випадків насильства керівниками навчальних закладів.  

 Більш детально про захід та презентацію Олени Іпатенко за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2241-v-ukraini-vyznacheno-shcho-take-bulinh 

В ході тематичного навчання, яке 31 січня 2019 року провела начальниця відділу 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко з вчителями 
загальноосвітньої школи №52, учасники отримали відповіді на такі питання: Як відрізнити 
булінг від агресивної короткочасної поведінки? Як реагувати керівникам навчальних 
закладів на цькування? Як вчителю себе захистити? 

Фахівчиня системи БПД представила свою презентацію 
«Шкільний булінг», розкрила суттєві ознаки та причини 
цього явища, проаналізувала основні механізми розвитку 
булінгу та зупинилась на порівняно новому виді 
цькування – кібербулінгу. 

Разом з тим правозахисниця поінформувала аудиторію, 
як реагувати, якщо хтось поскаржився на булінг, адже 
законодавством передбачено повідомляти уповноважені 
органи поліції про такі факти, і пояснила покроково, що 
повинен робити керівник навчального закладу в такому 
випадку. 

Окрім того, вчителі опрацювали положення Закону щодо протидії булінгу в частині встановлення 
адміністративної відповідальності за приховування випадків насильства керівниками навчальних 
закладів. 

В рамках відзначення Дня безпечного Інтернету фахівці системи БПД у Херсонській області 
одночасно провели декілька просвітницьких заходів під назвою «Разом до безпечного 
Інтернету». 

Так, 4 лютого 2019 року учні 11 класу загальноосвітньої школи 
№15 міста Херсона дізналися, як захистити свої права та 
уникнути ризиків у Всесвітній мережі: до них на запрошення 
вчителя інформатики Наталії Золотаревської завітали 
директорка Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області Марина Єлисєєва та начальниця відділу Олена 
Іпатенко. 

Відкриваючи захід, Марина Єлисєєва розповіла підліткам про 
систему безоплатної правової допомоги, її місію та задачі. 
Правозахисниця повідомила також, в чому різниця між 



 
 
первинною та вторинною правовою допомогою, які категорії осіб можуть розраховувати за захист 
адвоката за рахунок держави, представництво в суді та допомогу в складанні процесуальних 
документів, тобто на вторинну правову допомогу, на яку мають право всі діти. 

В ході лекції фахівчиня Регіонального центру Олена Іпатенко повідомила про історію та походження 
терміну «кібербулінг», проаналізувала найпоширеніші його типи, окреслила психологічні портрети 
учасників насильства з використанням кібертехнологій та надала правила-поради для подолання цього 
злочину з використанням своєї презентації «Кібербулінг». 

Більш детельніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2254-u-den-
bezpechnoho-internetu-dity-khersonskoi-oblasti-diznalys-iak-zakhystyty-sebe-u-vsesvitnii-merezhi 

7 лютого на запрошення громадської організації «Спілка жінок Херсонщини» начальниця 
відділу Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко 
провела для випускників інтернатів Благодійного фонду «Мій Дім» лекцію «Трудова 

міграція: шлях до заробітку чи трудового рабства?».
         

Під час зустрічі учасники дізнались про ймовірні ризики та 
схеми, які використовуються сучасними ділками. Насамперед, 
це трудова експлуатація – рабство та жебрацтво; незаконне 
вилучення внутрішніх органів; кур’єрство наркотичних та інших 
заборонених речовин. 

Окрему увагу юристка 
приділила питанню, як правильно та безпечно обрати фірму-
посередника для працевлаштування за кордоном.  

Другий блок був присвячений актуальним питанням виборчого права. 
Юристка пояснила, як молоді реалізувати своє виборче право, у тому 
числі перебуваючи за кордоном. 

 

8 лютого в рамках співпраці Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області з 
Центральною бібліотекою імені Лесі Українки начальниця відділу Олена Іпатенко провела 
для учнів 8-х класів Херсонської спеціалізованої школи №31 лекцію на тему «Булінг у 
шкільному середовищі». 

В ході лекції Олена Іпатенко не тільки ознайомила учнівську 
аудиторію з основними ознаками, причинами та наслідками 
цькування, але приділила увагу кібербулінгу та коректній і 
безпечній поведінці підлітків у мережі Інтернет. 

Старшокласники довідалися про найпоширеніші типи 
кібербулінгу, до яких наслідків може призвести цькування в 
соцмережах, а також про юридичну відповідальність за 
розповсюдження відео інтимного характеру в Інтернеті. 

 

8 лютого 2019 року в Херсонській облдержадміністрації пройшла координаційна нарада на 
тему попереджання проявів домашнього насильства в сім´ях учасників бойових дій. 
Систему БПД області представляли директорка та начальниця відділу Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва та Олена Іпатенко 



 
 
Організатором заходу виступив Центр допомоги учасникам бойових дій на Сході України при ХОДА. До 
обговорення долучилися представники Департаменту соцзахисту населення ХОДА, Фонду 
народонаселення ООН, Управління патрульної поліції, обласного центру соціальних служб сім’ї, дітей та 
молоді, мобільних бригад, центрів допомоги учасникам АТО при райдержадміністраціях, а також 
психологи, Регіональна координаторка взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, військовий капелан та учасники бойових дій. 

Обговорювались зміни в законодавстві, порядок реагування на 
звернення постраждалих осіб, надання психологічної і юридичної 
допомоги постраждалим, також йшла мова і про спільну 
діяльність в протидії домашньому насильству органів влади, 
поліції і громадськості Херсонщини. 

Про юридичну відповідальність за домашнє насильство 
розповіла Олена Іпатенко, особливу увагу приділивши 

спеціальним заходам – заборонному та обмежувальному приписам, водночас акцентуючи увагу на 
проблемах, з якими стикаються на практиці представники правоохоронних органів. 
Розроблена Оленою Іпатенко презентація допомогла чітко структурувати й ілюструвати доповідь та 
професійно представити ключові ідеї.       

Під час наради, директорка Регіонального центру внесла 
пропозицію розробити дорожню карту та пам´ятки для 
жертв насильства, а також проводити широку 
роз´яснювальну роботу з населенням. 

Результатом роботи став Проект резолюції за 
підсумками Координаційної наради у сфері протидії 
гендерно зумовленому насильству в Херсонській області. 

Більш детально за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2262-yak-protydiiaty-
nasylstvu-v-sim-iakh-uchasnykiv-boiovykh-dii 

«Булінг проти вчителя: як захиститися?» - цій темі була присвячена 11 лютого зустріч 
юристки Олени Іпатенко з педагогічним колективом загальноосвітньої школи №15 м. 

Херсона. 

Фіхівчиня розповаіла ,як краще діяти, якщо учні систематично 
порушують дисципліну, відмовляються виконувати вимоги 
педагога, використовують образливі прізвиська тощо. 

До цього переліку проявів булінгу щодо вчителів Олена 
Іпатенко додала й такі: обговорення приватного життя 
вчителя; ігнорування; негативні пости в соцмережах; відправка 
анонімних листів з образами та погрозами. 

Разом з тим освітяни з’ясували, як їм поступати, якщо 
стикаються з подібною поведінкою на уроках та проявами агресії 

з боку батьків. Не оминуло уваги спікера й питання, як реагувати, якщо хтось поскаржився на булінг, 
адже законодавством передбачено повідомляти уповноважені органи поліції про такі факти. 

11 лютого начальниця відділу Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 
Олена Іпатенко провела для учнів 6-А класу загальноосвітньої школи №15 виховну годину 
«Булінг – реальна загроза навчально-виховному процесу». 



 
 
Правопросвітницький захід пройшов в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» і відбувся завдяки 
запрошенню практичного психолога ЗОШ № 15 Олесі Волович. 

На конкретних прикладах, відомих зі ЗМІ, художніх фільмів та 
мультфільмів Олена Іпатенко разом з дітьми розбирала факти 
цькування у шкільному середовищі. Діти активно долучилися до 
обговорення, жваво реагували і ставили запитання, зокрема, про 
різницю між булінгом і конфліктом, яку відповідальність несуть батьки 
тощо. 

Відповідаючи на запитання, як відрізнити булінг від агресивної 
короткочасної поведінки, фахівчиня пояснила, що не кожна сутичка 
між дітьми може вважатися булінгом, а лише за наявності типових 
ознак. Окремо Олена Іпатенко зупинилася й на понятті 

«кібербулінг», історії виникнення, його різновидах та безпечній поведінці школярів у Всесвітній мережі, 
зокрема, у соцмережах. 

12 лютого цього року начальниця відділу Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області Олена 
Іпатенко, відгукнувшись на запрошення практичного 
психолога Галини Луценко, відвідала Херсонське вище 
професійне училище сервісу та дизайну де зустрілась з 
педагогами. 

Під час засідання методичного об´єднання класних 
керівників фахівчиня системи БПД розказала про булінг в 
освітньому середовищі, у тому числі булінг проти вчителя. Окрім  

того презентуючи систему БПД, Олена Іпатенко стисло розказала про місію, цінності, завдання 
системи та інформаційну кампанію «СтопБулінг» в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Більш детально за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2265-metodychne-ob-
iednannia-klasnykh-kerivnykiv-u-khersonskomu-vyshchomu-profesiinomu-uchylyshchi-dyzainu-proishlo-za-
uchasti-fakhivchyni-systemy-bpd 

Що це таке булінг і яке покарання за це передбачається 
розповіла того ж 12 лютого під час батьківських зборів у 
ЗОШ №50 міста Херсона начальниця відділу 
Регіонального центру з надання БВПД Олена Іпатенко.  

Батьки школярів 5-х та 6-х класів у ході цього заходу дізналися 
про новели в законодавстві, які стосуються булінгу в 
учнівському середовищі, у тому числі про права та обов'язки 
батьків у сфері протидії та запобігання цькуванню та дослідили 
причини, які призводять до цькування. Окрему увагу юристка 
приділила питанням, які зацікавили всіх батьків, надавши 

важливі рекомендації: «Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу?» та «Якщо ваша дитина 
агресор?». Також фахівчиня  нагадала, що доки дитині не виповнилося 18 років, відповідальність за її 
вчинки несуть батьки. Окрім того, Олена Іпатенко коротко розповіла про систему безоплатної 
правової допомоги та як вона представлена на Херсонщині. 

20 лютого менеджер з якості Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 
Максим Магда спільно з представниками територіальної юстиції провели тренінг щодо 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в освітній галузі. 



 
 

Участь у заході, який пройшов на базі ліцею Херсонської обласної 
ради, взяли члени профспілки освітян Херсонської області та 
представники громадських організацій. 

Окрім того, Максим Анатолійович розказав про специфіку 
роботи системи БПД, як вона представлена на Херсонщині, які 
категорії громадян мають право на захист адвоката за кошти 
держави, представництво інтересів у суді та допомогу у складtнні 
процесуальних документів. 

Разом з тим правники розповіли про основні задачі, механізми реалізації та актуальні напрямки 
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: податкову знижку для студентів (правила 
оформлення, вимоги та категорії громадян, які підпадають під отримання пільги) та інформаційну 
кампанію «СтопБулінг». 

Освітяни дізнались, що на законодавчому рівні визначено поняття «булінг» та встановлена 
відповідальність за його вчинення, у тому числі й за приховування випадків цькування керівниками 
навчальних закладів, а також про роботу в Херсонській області першого в Україні штабу протидії 
булінгу. 

25 лютого в Херсонській облдержадміністрації відбулось засідання обласної міжвідомчої 
ради з питань сім´ї, ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми, у якій взяла участь 
директорка Регіонального центру з надання БВПД Марина Єлисєєва. 

Члени обласної міжвідомчої ради, до якої увійшли 
представники департаментів соцзахисту та освіти Херсонської 
облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб та 
громадські активісти, обговорили ряд важливих проблем, після 
чого робоча група, до складу якої увійшла Марина Єлисєєва, 
продовжила роботу та розглянула питання: розроблення та 
опрацювання дієвих алгоритмів реагування на випадки 
домашнього насильства, у тому числі в родинах учасників 
АТО/ООС; можливості проведення психологічної роботи з 
кривдниками та корекційної програми для постраждалих від 

домашнього насильства; необхідності забезпечення безпеки фахівцям, які будуть надавати 
психологічну допомогу в районних центрах, щоб така робота проводилась в приміщеннях 
військкоматів; включення до інформаційної кампанії з протидії домашньому насильству компоненту про 
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)та інше. 

Більш детально за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2295-maryna-
yelysieieva-vziala-uchast-u-zasidanniakh-oblasnoi-mizhvidomchoi-rady-ta-robochoi-hrupy-z-pytan-protydii-
domashnomu-nasylstvu 

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 



 
 
Установи системи БПД Херсонської області, 
ефективно співпрацюють з багатьма 
громадськими організаціями, у тому числі з тими, 
хто опікується проблемами учасників АТО/ООС. 
Прикладом високопродуктивної роботи є 
співпраця Регіонального центру з надання БВПД 
та ГО «Українська єдність».  

 Так, під час робочої зустрічі, яка відбулась 11 січня 
2019 року в рамках Меморандуму про співпрацю, 
директорка Регіонального центру Марина Єлисєєва разом з учасниками АТО/ООС, які представляють 
ГО «Українська єдність» Ігорем Кравцом(голова) та Олександром Кириличевим підвели підсумки 
роботи за рік. 

Також сторони обговорили загальні питання співробітництва між державною установою системи БПД і 
неурядовою організацією, обмінялися думками щодо розширення доступу до безоплатної правової 
допомоги у Херсонській області, посилення правових можливостей і правової спроможності учасників 
АТО/ООС.  

16 січня Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській області відвідав начальник 
штабу – перший заступник начальника Херсонського зонального відділу Військової служби 
правопорядку полковник Богдан Лінчук. 

В інтересах забезпечення захисту прав військовослужбовців була проведена робоча зустріч, під час 
якої Марина Єлисєєва, Олена Іпатенко та Богдан Лінчук обговорили спільні правопросвітницькі 
заходи в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та узгодили деякі положення майбутнього Меморандуму про 

співпрацю.  

Сторони також обмінялися думками щодо реалізації пільг, 
передбачених чинним законодавством для учасників бойових дій, 
при оплаті комунальних послуг, вступу до вищих навчальних 
закладів, отриманні житла та земельних ділянок під індивідуальне 
будівництво тощо. 

Богдан Лінчук звернув увагу на те, що найчастіше права 
військовослужбовців порушуються в питаннях соціального 

захисту, зокрема виплати грошового забезпечення та неправомірного притягнення до дисциплінарної 
відповідальності, що, без сумніву, буде враховано фахівцями системи БПД при плануванні подальшої 
роботи з вказаною цільовою аудиторією. 

18 січня в Регіональному центрі з надання БВПД у Херсонській області пройшла робоча 
зустріч представників системи БПД – Марини Єлисєєвої (директорка Регіонального 

центру), Максима Магди (менеджер з якості), 
Олени Іпатенко (начальниця відділу організації 
надання БВПД), Дениса Милокостого (директор 
Херсонського місцевого центру з надання БВПД) та 
керівника Херсонського міського центру 
соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді Антона 
Єфанова і координаторки створення Кризового 
центру з ГО «Ліга соціально відповідальних 
жінок» Наталії Краско. 

Наталія Краско та Антон Єфанов під час зустрічі 
розповіли, на якій стадії знаходиться вирішення питання щодо створення в Херсоні Кризового центру 
для жертв домашнього насильства, в якому одночасно змогли б перебувати 10 осіб.  



 
 
Марина Єлисєєва акцентувала увагу на ролі та функціях системи БПД щодо захисту прав 
постраждалих від насильства в контексті прийнятого рік тому Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», яким постраждалих від домашнього насильства, насильства за 
ознакою статі та всіх дітей віднесено до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Присутні обмінялися думками щодо розширення доступу до безоплатної правової допомоги даної 
вразливої категорії, посилення їх правових можливостей. Запропоновано ввести представників 
Регіонального центру та Херсонського місцевого центру з надання БВПД до складу комісії, яка 
опікується питаннями постраждалих від насильства в сім’ї. 

Окрім того, сторони обговорили план спільних заходів, зокрема проведення в лютому місяці круглого 
столу зі всіма суб´єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, наданням допомоги постраждалим, а також тренінгів за участі поліцейських, психологів, 
соціальних працівників. Олена Іпатенко запропонувала розробити алгоритм дій для працівників, які 
безпосередньо працюють з постраждалими, і пам´ятки для жертв домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі. 

24 січня в Регіональному центрі з надання БВПД відбулась робоча зустріч начальниці 
відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Олени Іпатенко та 
старшого інспектора з особливих доручень Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України в Херсонській області Іллі 
Андрійовського.  

В ході зустрічі сторони провели взаємозвірку своєчасності 
повідомлень співробітниками поліції про факти затримання осіб 
відповідно до вимог Порядку інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки 
затримання, адміністративного арешту або застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року №1363, та погодили тематику і план 
проведення лекцій для співробітників територіальних відділів поліції Херсонської області протягом 2019 
року. 

25 січня Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській області відвідали представники 
омбудсмана та монітори НПМ, аби обговорити ряд важливих питань щодо дотримання прав 
людини в місцях несвободи та скоординувати подальшу роботу. 

В обговоренні вирішальних питань взяли участь директорка та начальниця відділу організації надання 
БВПД Марина Єлисєєва та Олена Іпатенко, регіональні  представниця та координаторка взаємодії з 
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лілія Афанасіаді та Оксана 
Тропіна, а також монітори національного превентивного механізму (НПМ) - Валерій 
Грець та Володимир Куценко. 

В ході зустрічі Марина Єлисєєва звернула увагу, що 
інституцію омбудсмана, національний орган НПМ та 
систему БПД об´єднує спільне завдання – зробити 
Україну правовою державою, в якій права і свободи 
людини повністю дотримуються. 

Сторони підвели підсумки роботи за минулий рік, 
узгодили план роботи на поточний та обмінялися 
думками щодо проведення спільних заходів, зокрема 
моніторингу місць несвободи. 



 
 

1 лютого 2019 року начальниця відділу Регіонального центру з 
надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко для 
поліцейських територіальних відділів ГУНП у Херсонській 
області провела заняття, під час якого нагадала про заборону 
катувань, порядок інформування центрів безоплатної 
вторинної правової допомоги про затримання осіб, повідомила 
про новели законодавства щодо протидії домашньому 
насильству, відповідальності за булінг та відповіла на 
питання, що цікавили аудиторію. 

Разом з тим Олена Іпатенко зазначила, що створення мережі центрів безоплатної правової допомоги 
значно покращило доступ громадян до правосуддя, так само як і запроваджений Міністерством юстиції 
України проект «Я МАЮ ПРАВО!», який націлений на підвищення рівня знань та поінформованості 
громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України, у 
різних сферах життя. 

У той же час вона закликала працівників поліції дотримуватися в практичній діяльності вимог Порядку 
інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року №1363. 

День відкритих дверей, який пройшов 5 лютого в філії Державної установи «Центр 
пробації» в Херсонській області, був приурочений до четвертої річниці створення служби. 
Це чудова нагода познайомитися ближче з діяльністю державної установи, чим і 
скористалися правозахисники, представники державних, громадських організацій та ЗМІ. 
Систему БПД представляли фахівчині Регіонального центру з 
надання БВПД – директорка Марина Єлисєєва та начальниця 
відділу Олена Іпатенко.  

Як зазначили організатори, філія Державної установи «Центр 
пробації» в Херсонській області станом на 01.01.2019 року підписала 
меморандуми про співпрацю зі всіма державними організаціями, з 
якими ведеться співробітництво. Зокрема, Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській 
області, з Херсонським обласним центром соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, обласним центром зайнятості, службою у справах дітей області та Херсонським 

державним університетом. 

Обговорюючи проблемні питання, з якими 
стикаються представники служби пробації, 
присутні дійшли висновку, що місту конче потрібен 
центр адаптації та соціалізації осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі, десь на 20-30 місць. 

Наприкінці заходу учасники висловили свої 
позитивні враження від зустрічі та обговорили 
перспективи подальшої взаємодії. 

Більш детельно за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2255-den-vidkrytykh-
dverei-u-filii-derzhavnoi-ustanovy-tsentr-probatsii-v-khersonskii-oblasti 

 З метою реалізації спільних ініціатив, закріплених Меморандумом про співпрацю між 
Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «Опора» та 
Координаційним центром з надання правової допомоги від 13.02.2019 року, директорка 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва зустрілась 21 



 
 
лютого з громадським омбудсменом із захисту виборчих прав ВГО «Опора» В´ячеславом 

Гусаковим. 

Сторони обговорили та узгодили план дій щодо консолідації 
зусиль в частині правопросвітницької діяльності та проведення 
спільних навчань для адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, та працівників системи 
БПД Херсонської області на базі Регіонального центру. 

Марина Єлисєєва звернула увагу, що фахівців системи БПД та 
представників ВГО «Опора» об´єднують спільні завдання – 
правопросвітницька робота, активізація мешканців Херсонщини до 

участі в демократичних процесах, інформування громадськості з питань захисту виборчих прав на 
виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування. 

6 березня Регіональний центр з надання БВПД у Херсонській області відвідав координатор 
з питань взаємодії з національними інституціями Офісу Ради Європи в Україні Сергій 
Марущенко, який зустрівся з директоркою Мариною Єлисєєвою та керівниками відділів – 

Оленою Іпатенко, Максимом Магдою та Ларисою 
Аболончиковою. 

Під час робочої зустрічі Сергій Марущенко розказав про 
перспективи співпраці Ради Європи з системою безоплатної правової 
допомоги, про Проект Ради Європи «Внутрішнє переміщення в 
Україні: розробка тривалих рішень», який впроваджується в межах 
Плану дій Ради Європи для України на 2018 – 2021 роки. 

Відвідування Херсонщини, де проживає понад 13 тисяч внутрішньо 
переміщених осіб, та спілкування з працівниками Регіонального центру з надання БВПД дозволило 
гостю з´ясувати, як інтегруються ВПО в місцеві громади, чи мають вони доступ до правосуддя, 
зокрема, до безоплатної правової допомоги, чи ефективна взаємодія між державними установами і 
громадськими організаціями, які опікуються проблемами ВПО, і як впливає на покращення системи 
захисту прав людини таке співробітництво.  

Детальныше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/holovna/2298-predstavnyk-ofisu-rady-
yevropy-v-ukraini-zavitav-do-rehionalnoho-tsentru-z-nadannia-bvpd 

Питанням безпеки в об’єднаних територіальних громадах 
був присвячений круглий стіл і семінар, які 19 березня 
пройшли в Регіональному центрі з надання БВПД і зібрали 
представників територіальних громад, громадських 
активістів та фахівців системи БПД Херсонської області.  

Учасники заходу дізналисть про проект «Шерифи для нових 
громад»,що реалізується Благодійною організацією «Фонд милосердя 
і здоров’я» та Громадською організацією «Інформаційний ресурсний 
центр «Правовий простір». Проект, який вже діє в Херсонській, 

Полтавській та Харківській областях був представлений керівницю проекту, головою правління 
громадської спілки «Мережа правового розвитку» Наталю Бімбірайте. Також керівниця проекту 
поділилась враженнями від дослідження, яке здійснювалось у вказаних областях, результатом чого 
стала збірка «Успішні практики безпеки. Український масштаб». 

Під час дискусії на тему «Організація безпеки в малих громадах» представники місцевих центрів з 
надання БВПД та бюро правової допомоги, які представляли всі райони Херсонської області, обмінялись 
думками щодо організації безпечного середовища в своїх громадах, окресливши, щоправда, ряд 



 
 
факторів, які ускладнюють створення посад шерифів на території громад, основним з яких є відсутність 
законодавчого забезпечення діяльності шерифа. 

Акцентуючи увагу на необхідності співпраці та спільних діях для сприяння організації безпечного 
середовища в малих громадах Херсонської області всі учасники круглого столу підписали Меморандум 
про спільну діяльність.        

Продовжуючи тему ефективної взаємодії між провайдерами БПД 
Херсонщини, та річниці підписання Протоколу про порядок 
взаємодії суб´єктів надання безоплатної правової допомоги - 
перший на Херсонщині і в Україні спільний документ, коли установи 
державної системи БПД і недержавного сектору розробили та 
узгодили порядок перенаправлення клієнтів, учасники заходу 
підвели підсумки  спільної праці за рік.  

Детальніше за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2306-bezpeka-v-
malykh-hromadakh                                                                                                                 

23 березня в рамках інформаційної кампанії «СтопБулінг» 
начальниця відділу Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Олена Іпатенко та психологиня Оксана 
Риженко зустрілись зі старшокласниками шкіл м. Херсона. 
Зустріч відбулась у Херсонській обласній універсальній 
бібліотеці ім. Олеся Гончара на запрошення ГО «Спілка 
жінок Херсонщини». 

В ході тематичної зустрічі були висвітлені і юридичні аспекти 
проблеми, і психологічні. Спікери відповіли на численні запитання 
дітей про цькування у школі, посилаючись на реальні приклади та 
змодельовані ситуації. 

Детальніше за посиланням: 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2309-tematychna-zustrich-v-ramkakh-informatsiinoi-
kampanii-stopbulinh 

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

Хто має право на оформлення субсидії та від чого залежить її розмір; які документи 
потрібні; як оформити державну допомогу внутрішньо переміщеним особам; що таке 
обов´язковий платіж і як його розрахувати самостійно – до цих вкрай важливих питань 
була прикута сьогодні увага радіослухачів.  

Гостею студії стала юристка Регіонального центру з надання 
БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко, яка не тільки 
відповіла на запитання ведучої програми Тетяни Герман, але й 
проконсультувала слухачів, дала поради, як краще діяти в тій чи 
іншій ситуації та куди звернутися, аби виправити ситуацію. 

Окрім того, мова йшла про монетизацію субсидій, які зміни в 
законодавстві для непрацюючих пенсіонерів, як оформити 
субсидію на фактично проживаючих мешканців, чи повинна 
особа повідомляти про зміни в майновому стані та в реєстрації 



 
 
мешканців тощо. 

Більш детельно за посиланням:https://www.facebook.com/suspilne.tavriya.1/videos/222122702042951/ 

 

Як відомо, Україна в 2011 році підписала Конвенцію Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Для її 
реалізації до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України були внесені зміни, які набрали чинності 11 січня і відразу стали 

предметом жвавого обговорення і навіть жартів. 

Прокоментувати нововведення, які є складовою політики протидії домашньому насильству, 
кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук попросила нашого колегу – юриста Регіонального центру з 
надання БВПД у Херсонській області Максима Магду, який також є фахівцем з протидії домашньому 

насильству. 

Правник пояснив ключові аспекти законодавчих норм та їхнього можливого 
впливу на життя українців. Взагалі більшість страхів і непорозумінь, які викликає 
цей закон, не мають юридичної основи, - вважає Максим Магда і шкодує про 
велику кількість фейків, які створені у зв'язку зі змінами до законодавства, які 
стосуються насильства в сім'ї:  

Більш детально – в публікації:Згода на секс: що насправді це означає 
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2220-maksym-mahda-pro-
kliuchovi-aspekty-zakonodavchykh-novovveden-iaki-stosuiutsia-nasylstva-v-sim-i 

 Також 11 січня на ситуацію з домашнім насильством, що таке згода на секс і чи потрібно її 
оформлювати письмово розбиралось Українське радіо.  

У прямому ефірі юристка Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена 
Іпатенко та керівниця громадської організації «БО «Інша» Марина Усманова також прокоментували 
законодавчі нововведення, розставивши всі крапки над «і», спростувавши міфи, та надали багато 

корисної інформації. 

Відповідаючи на запитання ведучої програми «Про це 
говорять» Маргарити Лазник, Олена Іпатенко пояснила, що 
насильство – це не тільки умисне систематичне вчинення 
фізичного, психологічного або економічного насильства, що 
призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів 
здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 
погіршення якості життя потерпілої особи, це також і примушення 
до шлюбу та співжиття. 

Разом з тим слухачі дізналися, що таке заборонний та 
обмежувальний приписи; що означає запроваджена законом норма «примус до сексу» та ін. 

Докладніше про це у програмі «Про це говорять»за посиланням: 
https://www.facebook.com/suspilne.tavriya.1/videos/224416975146857/ 

22 січня з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя підписання Акту Злуки УНР та ЗУНР 
фахівці системи БПД Херсонської області провели низку правопросвітницьких заходів, 
серед яких виховні години для школярів, вуличні інформування, дискусії. Наші колеги 
долучилися й до акції єднання «Живий ланцюг», вив'язання головного символу держави - 
Гербу України та запуску в небо українського прапору.  



 
 
У цей святковий день фахівці Регіонального центру з надання БВПД – Марина Єлисєєва, Олена 
Іпатенко, Лариса Аболончикова разом зі студентами Херсонського факультету Одеського 
державного університету внутрішніх справ провели низку правопросвітницьких заходів, взяли участь у 
засіданні дискусійного клубу, переглянули фільм «Кіборги» і долучилися до його обговорення. 

Після заходу фахівці системи БПД мали змогу поспілкуватися з херсонцями й розказати про систему 
БПД, про послуги, які можна отримати в наших центрах та бюро, відповіли на запитання та вручили 
всім бажаючим буклети системи БПД та проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

           
Потім Олена Іпатенко і Лариса Аболончикова побували в державному архіві на документальній 
виставці, приуроченій до 100-річчя проголошення Соборності України. 

У другій половині дня святкова церемонія перемістилася на 
площу біля погруддя Тараса Шевченка, де відбувся урочистий 
мітинг, до якого долучилися й представники органів місцевого 
самоврядування та обласної влади. 

У Палаці молоді та студентів відбувся 
урочистий концерт з нагоди Дня 
Соборності України та 100-річчя 
проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР. 

У фойє Палацу молоді та студентів була представлена тематична книжкова 
виставка, і працівники Регіонального центру нагадали херсонцям, що вони 
мають право на безоплатну правову допомогу, і держава створила для цього 
всі умови – можливість кожному отримати безкоштовно юридичні 
консультації, допомогу у складенні документів процесуального характеру, 
захист адвоката тощо, після чого фахівці системи БПД провели вуличне інформування. 

Але на цьому програма заходів не закінчилась – на херсонців чекав ще тематичний вечір, присвячений 
борцям за волю України, а саме перегляд документального фільму «Символи нашої волі», засідання 
дискусійного клубу, в якому взяла участь Марина Єлисєєва. 

Як запобігти конфлікту між вчителем, учнем та його 
батьками?  

Аби попередити прояви агресії серед школярів та їх батьків у 
херсонських школах та довести до відома слухачів, яка 
відповідальність наступає за вчинення булінгу, редакція 
Українського радіо.Херсон запросила 04 лютого 2019 року до 
студії експертів - юристку Регіонального центру Олену 
Іпатенко та психологиню, керівницю Центру адаптації та 
саморегуляції Оксану Д'яченко. 



 
 
Разом з ведучою програми Тетяною Герман говорили про те, як запобігти конфлікту між вчителем, 
учнем та його батьками, адже, на думку психолога, «у конфлікті кожен прав, а відповідальність несе 
той, хто розумніший». 

Чому виникає конфлікт? Що таке емоційний інтелект? Що робити вчителю, якщо батьки не вірять, що їх 
дитина агресор? Яка відповідальність передбачена Законом за вчинення булінгу в навчальних 
закладах? Як треба поводити себе вчителю, якщо конфлікт все ж таки стався? – відповіді на ці та інші 
питання в програмі «Про це говорять» на Українському радіо.Херсон: 

https://www.facebook.com/suspilne.tavriya.1/videos/234404240814797/ 

14 лютого в прямому ефірі програми «Про це говорять» юристка Регіонального центру з 
надання БВПД Олена Іпатенко пояснила, що таке шлюбний контракт, які права подружжя 
він може регулювати та для чого взагалі його підписувати. 

Розмірковуючи над питанням, чому для Європи та Америки шлюбний 
контракт – звична річ, на відміну від українців, ведуча програми «Про 
це говорять» Маргарита Лазник запитала у користувачів Facebook. 

Які відповіді вона почула і що з цього приводу думає юристка системи 
БПД Олена Іпатенко можна дізнатись переглянувши  
відеотрансляцію передачі  на сторінці Українського радіо. Херсон у Ф                 

за посиланням:https://www.facebook.com/suspilne.tavriya.1/videos/242148620040359/ 

Щодо протидії булінгу говорила 18 лютого ведуча програми «РанокПРО» на радіо 
«Промінь» Ярина Скуратівська з начальницю відділу Регіонального центру з надання БВПД 
у Херсонській області Оленою Іпатенко. 

Фахівчиня системи БПД прокоментувала випадок, що стався в бориспільській 
школі, коли учениця виклала в соцмережі непристойні фото іншої 
неповнолітньої, що завдало шкоди психічному здоров'ю потерпілої. 

За законом, грошове покарання за правопорушення неповнолітніх несуть їхні 
батьки. Хто ще несе відповідальність за булінг у навчальних закладах, який 
розмір штрафів і як вони призначатимуться - у передачі «РанокПРО» на радіо 
«Промінь». 

Запис ефіру можна прослухати за посиланням:  

http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2165002 

Під час пленарного засідання Херсонської обласної ради депутат Юрій Ромаскевич 
запропонував створити робочу групу, яка б розглянула 
можливість введення додаткового збору – податку на 
продаж тютюнових та алкогольних виробів, який вже 
охрестили, як податок на «гріхи». Дана пропозиція 
зацікавила херсонців і стала ключовою програми «Тема 
дня» на каналі «Скіфія». Херсон. 

21 лютого юристка Регіонального центру з надання БВПД Олена 
Іпатенко прокоментувала можливість введення такого податку, 
зауваживши, що пропозиція цікава, але затвердити її на 



 
 
місцевому рівні на сьогоднішній день неможливо. 

Більш докладніше – у «Темі дня» з Мариною Молодою за посиланням: 
https://www.facebook.com/skifijantku/videos/327863161174627/ 

Також 21 лютого начальниця відділу Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області Олена Іпатенко провела планове заняття зі службової підготовки для 
співробітників галузевих підрозділів Головного управління Нацполіції в Херсонській 
області. 

Ключовою темою лекції, яку підготувала Олена Іпатенко, був «Порядок інформування Регіонального 
центру про випадки затримання осіб». Правоохоронці дізнались, хто є суб´єктами подання інформації і 
про які види затримання слід інформувати, а головне - запам´ятали алгоритм інформування 
Регіонального центру з надання БВПД про такі випадки. 

Як убезпечити себе від нападів собак? Які шляхи вирішення даної проблеми? Ці питання 
стали головними вечірнього ток-шоу «Тема дня» на Українському радіо.Херсон 22 лютого , 
у якому взяла участь начальниця відділу Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Олена Іпатенко. 

Гості вечірнього ток-шоу – завідувач міським травматологічним пунктом лікарні ім. Тропіних Євген 
Миронов та кінолог Валерія Ткачова разом з ведучою програми Галиною Воробєй спробували 
розібратись у ситуації, а наша колега Олена Іпатенко пояснила, хто має понести відповідальність за 
напад на людину безпритульних собак, підкресливши, що тягар відповідальності лягає на відповідну 
сільську, селищну, міську раду, яка буде відповідачем у разі позову до суду про відшкодування шкоди, 
завданої нападом такої тварини. 

Докладніше – у відеотрансляції, яку можна переглянути на сторінці Українського радіо.Херсон у ФБ за 
посиланням:https://www.facebook.com/suspilne.tavriya.1/videos/234578377464050/ 

25 лютого 2019 фахівці системи БПД Херсонської області прозвітували про результати роботи за 
минулий рік. Публічний звіт розміщений  на  офіційному  веб-сайті Херсонської обласної державної  
адміністрації та інших інтернет-виданнях. 

Детальніше за посиланням:  https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2278-publichnyi-zvit-
fakhivtsiv-systemy-bpd-khersonskoi-oblasti-za-2018-rik 

 «Темою дня» на Українському радіо. Херсон стало питання про відновлення 
водопостачання, з яким мешканці дев´ятиповерхового гуртожитку Херсонського 
суднобудівного ліцею неодноразово зверталися до різних інстанцій: з 14 по 22 лютого 
вони залишались без питної води. 

Відповіді на ці питання шукали ведуча програми «Тема дня» Галина 
Воробєй з гостями студії, якими стали начальниця відділу 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена 
Іпатенкота мешканки гуртожитку - Оксана Носаньова та Олена 
Чорна. 

Докладніше – у програмі «Тема дня» з Галиною Воробєй, 
відеотрансляцію якої можна переглянути на сторінці Українського радіо. Херсон у ФБ за 
посиланням: https://www.facebook.com/suspilne.tavriya.1/videos/246966729558548/UzpfSTEwMDAxMzg3M
zM5NzEzNTo1ODM0MTc2OTIxMzA2NzI/?id=100013873397135 



 
 
28 лютого начальниця відділу організації надання БВПД Регіонального центру з надання 
БВПД Олена Іпатенко провела в приміщенні ГУНП у Херсонській області планове заняття зі 

службової підготовки. 

Під час спілкувалися зі співробітниками галузевих служб Олена 
Іпатенко поінформувала про підстави та порядок затримання 
особи за підозрою у вчиненні злочину, а також про застосування 
до особи адміністративного затримання та акцентувала увагу 
правоохоронців, на дотриманні прав за захист затриманих осіб.  

 

 

Про юридичні аспекти та реалії розмитнення автомобілів на єврономерах говорили в ефірі 
програми «Тема дня» на телеканалі «Скіфія» 13 .Херсон 13 березня  начальниця відділу 

Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 
Олена Іпатенко та голова Херсонської обласної філії ВГО 
«АвтоЄвроСила» Дмитро Суворов. 

Гості студії разом з ведучим програми Євгенієм Пилипчиком 
з'ясовували, як на Херсонщині з початком дії багатостраждального 
закону про розмитнення «євроблях» триває цей процес. 

Більшт детально за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/holovna/2300-yak-rozmytnyty-
avtomobil-z-yevropy 

1.1.6 Реалізація правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

Працівники Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області долучилися до інформаційної 
кампанії «Я маю право голосу!»: семінар, який провів 7 
лютого менеджер з якості Максим Магда, зібрав у 
конференц-залі Регіонального центру внутрішньо 
переміщених осіб, людей з інвалідністю та студентів, які 
31 березня вперше прийдуть на виборчі дільниці. Тема 
тренінгу зацікавила й наших партнерів – ГО «Десяте 
квітня» та Регіонального координатора Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. 

Учасники тренінгу з´ясували, що особи, які офіційно зареєстровані як переселенці й проживають на 
підконтрольній Україні території, зможуть проголосувати на виборах Президента України, а потім – й на 
парламентських виборах. Присутні також дізналися про порядок голосування, які необхідно взяти 
документи з собою на дільницю; як діяти за відсутності запрошення на вибори. Йшла мова і про 
поширені види виборчих порушень, способи їх фіксування та оскарження, а також про кримінальну 
відповідальність за порушення виборчого законодавства.  

Більш детально – у презентації Максима Магди та в сюжеті телеканалу «Скіфія».Херсон: 

https://www.facebook.com/skifijantku/videos/vb.940088992761930/284164635614210/?type=2&theater 

15 березня у прикордонників Азово-Чорноморського регіонального управління пройшло 
планове заняття, в ході якого присутні дізнались про проект «Я МАЮ ПРАВО!», 
просвітницьку кампанію «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» та систему безоплатної правової 



 
 
допомоги, яку представляла заступниця начальника відділу комунікацій Регіонального 

центру з надання БВПД у Херсонській 
області Лариса Аболончикова. 

Фахівчиня системи БПД розказала про основні напрями 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» щодо захисту прав у різних 
сферах життя. Не оминуло увагу присутніх й питання 
виборів Президента України, окрім того, прикордонники 
дізнались,  про роботу інформаційно-правової бази 
«WikiLegalAid», яка функціонує за принципом Вікіпедії і 
постійно оновлюється.  

Більш детально за посиланням:  
https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/230
3-prykordonnykam-rozkazaly-pro-proekt-ministerstva-
iustytsii-   ya-mayu-pravo 

21 березня 2019 року у приміщенні Херсонської 
обласної організації Товариства Червоного Хреста 
України, де ВПО отримують допомогу пройшла 
роз´яснювальна акція, яку провели заступниця 
начальника відділу комунікацій Регіонального центру 
Лариса Аболончикова та юристка ГО «Десяте квітня» 
Анна Найдьонова.                                                                                                           

Акція проведена в рамках інформаційної кампанії «Я МАЮ 
ПРАВО ГОЛОСУ!» і мала на меті допомогти в реалізації та 
захисті виборчих прав тим, чиє місце проживання 
зареєстроване на окупованих територіях. Під час акції йшлося 
також і про те, що ВПО є суб´єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Детальніше про акцію за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2308-shcho-
stosuietsia-vsikh-maiut-odobryty-vsi 

Як реалізувати виборчі права особам з інвалідністю, хто може голосувати за місцем 
перебування і як це відбувається, що значить відмітка «НСП» – цим питанням була 
присвячена тематична зустріч, яку в рамках просвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!» провела 22 березня фахівчиня Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Лариса Аболончикова. 

Зустрівшись з керівником ГО «Всеукраїнська організація людей з інвалідністю «Велід» Віктором Булкою, 
представниця системи БПД розказала про мету і завдання просвітницької кампанію «Я МАЮ ПРАВО 
ГОЛОСУ!», яка триває в Україні, про роботу, яка здійснюється фахівцями системи БПД Херсонської 
області. 

25 березня команда фахівців Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
провела вуличний флешмоб. 

Фахівчині Регіонального центру Лариса Аболончикова  
та Катерина Ананьєва поінформували з питань виборчого 
права представників різних цільових груп, серед яких були 
студенти Херсонського базового медичного коледжу, що вперше 
братимуть участь у виборах Президента, люди похилого віку, 
багатодітні і малозабезпечені родини. Детальніше за посиланням 



 
 

https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2310-vulychnyi-     
fleshmob 
 

Про співпрацю в рамках реалізації правопросвітницької 
кампанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ» йшлося під час робочої 
зустрічі, яка пройшла 28 березня в Окружній виборчій комісії 
№182. 

Учасники зустрічі - заступниця начальника відділу комунікацій 
Регіонального центру з надання БВПД Лариса Аболончиковата 
заступниця голови ОВК №182 Наталя Шатілова обговорили шляхи 
співпраці в частині інформування виборців - представників різних 

категорій громадян: внутрішньо переміщених осіб; молоді, яка вперше прийде на виборчі дільниці; 
осіб, які не можуть самостійно пересуватися та ін. 

Правове інформування молоді, яка вперше братиме 
участь у виборах Президента України, провела 28 
березня заступниця начальника відділу комунікацій 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області Лариса Аболончикова. Захід відбувся в рамках 
реалізації правопросвітницької кампанії «Я маю право 
голосу».           

Фахівчиня системи БПД розказала курсантам Херсонської 
державної морської академії про інформаційну кампанію «Я маю 
право голосу», яка триває в Україні, та надала правові 
роз’яснення та консультації щодо забезпечення виборчих прав у день голосування, 31 березня 2019 
року. 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2317-posylennia-pravovoi-
svidomosti-molodykh-hromadian 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД. 

2.2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі параюристів місцевих центрів 
(відділи БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання 
функції представництва адвокатів,  провайдерів БВПД 

Директорка Регіонального центру з надання 
БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва 
взяла участь у науково-практичній конференції 
«Відповідальність за домашнє насильство і 
насильство за ознакою статі: новели 
Кримінального кодексу України», яка 12 лютого 
пройшла в Києві. 

Окрім представників системи БПД та Мін´юсту, у 
заході взяли участь прокурори, судді та представники 
поліції, які реагують на випадки домашнього 



 
 
насильства та насильства за ознакою статі. 

Головною темою конференції стали зміни до Кримінального кодексу України, що набули чинності 11 
січня 2019 року. Також учасники конференції обговорили ряд важливих питань, як то особливості 
кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з домашнім насильством, та за насильство за 
ознакою статі; обмежувальні заходи щодо кривдників, які вчинили домашнє насильство за ознакою 
статі; злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості тощо. 

Разом з тим йшлося про впровадження корекційних програм для кривдників, посилення психологічної 
роботи з жертвами і свідками насильства, профілактика насильства, адже головна мета – не 
покарання, а превенція домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

Докладніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2273-preventsiia-
domashnoho-nasylstva-ta-nasylstva-za-oznakoiu-stati 

21 лютого на запрошення директорки 
Регіонального центру з надання БВПД у 
Херсонській області Марини Єлисєєвої 
громадський омбудсменом із захисту виборчих 
прав Всеукраїнської громадської організації 
«Громадянська мережа «ОПОРА» В´ячеслав 
Гусаков провів навчання щодо захисту виборчих 
прав.  

В´ячеслав Гусаков коротко розказав про діяльність 
ВГО «Опора», її місію і завдання, про проект 
«Громадський омбудсмен із захисту виборчих прав», 

окрему увагу приділивши специфіці роботи адвокатів в частині захисту виборчих прав громадян. 

Більш детано  за посиланням : https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2277-navchannia-dlia-
advokativ-systemy-bpd-proviv-hromadskyi-ombudsmen-iz-zakhystu-vyborchykh-prav-vho-opora 

Також 21 лютого для адвокатів, які нещодавно долучилися до надання БВПД, в 
Регіональному центрі пройшла тематична зустріч, яка 
складалась з двох блоків – лекції з питань дотримання 
стандартів якості надання БВПД у кримінальному 
процесі та інструктажу, який провели керівники 
окремих відділів. 

Максим Магда, який працює на посаді начальника відділу 
забезпечення якості 
правової допомоги, 

розказав про необхідність дотримання стандартів якості надання 
БВПД у кримінальному процесі, пояснив, яких помилок слід 

уникати, а на 
що, навпаки, звернути 
увагу, та надав 
алгоритм дій на різних 
стадіях процесу. Про 
порядок інформування центрів з надання БВПД щодо 
затримання осіб розповіла начальниця відділу організації 
надання БВПД Олена Іпатенко.  



 
 
Заступниця начальника відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 
обліку Олена Середенко коротко розповіла про основні напрямки роботи свого віддлілу та вимоги до 
оформлення актів про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Детально за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2287-tematychna-zustrich 

 

Навчально-методичний тренінг «Особливості надання 
допомоги постраждалим від домашнього та ґендерно 
зумовленого насильства» пройшов 12-13 березня в 
Херсоні і зібрав у конференц-залі готелю «Фрегат» 
фахівців системи БПД не тільки з Херсонської області, але і 
з Одеси, Миколаєва та Вінниччини.  

Тренери громадської організації «Ла Страда – Україна» Альона 
Кривуляк та Людмила Кормош, проводячи захід, намагались 
навчити ідентифікувати постаждалих, правильно реагувати на 

випадки домашнього насильства з увагою до особливостей спілкування з постраждалими та 
урахуванням змін в законодавстві. 

Перша частина тренінгу була присвячена визначенню понять «ґендер», «домашнє насильство», 
«ґендерно зумовлене насильство».  Обговорюючи питання масштабності цих явищ, представники 
системи БПД ділилися власним досвідом роботи з постраждалими і розповідали про реальні випадки з 
практики. 

Разом з юристкою громадської організації «Ла Страда – Україна» Людмилою Кормош учасники 
опрацювали Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», зосередившись на 
адміністративній та кримінальній відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також на 
особливостях та різниці термінового заборонного й обмежувального приписів як заходів реагування. 

Під час другої частини говорили про особливості ідентифікації постраждалих, самоідентифікацію, 
сприйняття та розуміння проблем насильства у родинах, ґендерні стереотипи, а ще виконали низку 
практичних завдань, в ході яких відпрацьовували алгоритм дій на випадок домашнього або ґендерно 
зумовленого насильства та створювали «мапу взаємодії». 

Захід організовано в рамках співпраці Координаційного центру з надання правової допомоги з ГО «Ла 
Страда – Україна» спільно з правовим клубом PRAVOKATOR.Одеса і проведено за фінансової підтримки 
уряду Великої Британії в рамках програми «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства 
щодо жінок та дівчат в Україні», який здійснює Фонд народонаселення ООН в Україні у партнерстві з 
Міністерством соціальної політики України. 

Детальніше за посиланям: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/holovna/2302-fakhivtsi-bezoplatnoi-pravovoi-
dopomohy-vchylys-identyfikuvaty-ta-vyiavliaty-potreby-postrazhdalykh-vid-domashnoho-ta-genderno-
zumovlenoho-nasylstva 



 
 

25 березня відповідно до Угоди про співпрацю та 
взаємодію між регіональними центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Полтавській, Сумській та Херсонській областях від 
24.10.2018 року, директори Бериславського, 
Голопристанського, Каховського, Херсонського та 
Охтирського місцевих центрів з надання БВПД, що на 
Сумщині, за допомогою Skype-зв’язку обмінялись 
досвідом з актуальних питань в організації роботи 
центрів. 

Керівниця Охтирського місцевого центру Тамара Козир охоче відгукнулася на пропозицію колег з 
Херсонщини та прокоментувала зміст каталогу щодо кращих практик молодіжної роботи в Україні, в 
якому зібраний загальний аналіз всіх практик, поданих на конкурс, наголосила про переваги цієї 
роботи, поділилася напрацюваннями Охтирського місцевого центру з Малою Академією Наук України та 
пояснила колегам основні практичні аспекти щодо організації співпраці із закладами освіти з цього 
питання. 

Марина Груша, Руслан Поляков та Денис Милокостий, у свою чергу, поділилися здобутками в 
організації роботи на територіях їх юрисдикції, спільних з органами місцевої влади та місцевого 
самоврядування, молодіжних проектів «Школа правознавців», які спрямовані на підвищення правової 
обізнаності дітей шкільного віку та молоді, подоланню проблем булінгу в учнівському середовищі, а 
Ірина Кеба розповіла про розроблену спільно з Чаплинським бюро тристоронню Угоду щодо 
попередження булінгу, яку наші фахівці розробили ще в лютому 2018 року та за підтримки органів 
управління освітою широко використовують під час проведення правопросвітницьких заходів у школах 
серед учнів, їх батьків та педагогічних колективах. 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2311-mizhregional-nij-
obmin-dosvidom-yak-udoskonalennya-roboti-mistsevikh-tsentriv-z-nadannya-bvpd 

 [1.3.] Децентралізація системи БПД 

3.3.1 Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття 
управлінських рішень 

10 січня 2019 року в конференц-залі Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 
області під головуванням директорки Марини Єлисєєвої пройшла керівна рада директорів, 
у якій взяли участь начальниця відділу моніторингу діяльності місцевих центрів Світлана 
Ребриста та керівники місцевих центрів – Марина Груша, Ірина Кеба, Руслан Поляков та 

Денис Милокостий. 

Під час наради був розглянутий та узгоджений проект 
кошторису, помісячний план асигнувань, розрахунків до 
кошторису регіональних та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, штатних розписів 
регіонального та підпорядкованих місцевих центрів з надання 
БВПД. 

Марини Єлисєєвої нагадала, що регіональні центри з 
надання БВПД визначені розпорядниками коштів державного 

бюджету другого рівня. У зв´язку з цим Регіональним центром у межах адміністративно-територіальної 
одиниці сформовано власну мережу розпорядників коштів державного бюджету, які йому 
підпорядковані та отримують від нього бюджетні асигнування на забезпечення формування та 



 
 
функціонування системи БПД та оплату послуг адвокатів, які надають БВПД, та відшкодування їх 
витрат. 

Присутні також проаналізували стан виконання кошторисів місцевих центрів за 2018 рік, розглянули 
питання матеріально-технічного забезпечення місцевих центрів  та наголосили на необхідності 

ефективного планування видатків і раціонального їх 
використання.  

28 лютого в Регіональному центрі з надання 
БВПД у Херсонській області під головуванням 
Марини Єлисєєвої відбулось засідання керівної 
ради директорів регіонального та місцевих 
центрів з надання БВПД.  

На порядку денному стояли такі питання: 

1. Стан фінансування потреб системи безоплатної 
правової допомоги. 

2. Вдосконалення (оптимізація) територіальної та функціональної структури регіональних та 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

3. Формування штатного розпису регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги області на 2019 рік. 

Рішенням Керівної ради підтримано запропоновані Координаційним центром з надання правової 
допомоги зміни структури регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та  сформовані штатні розписи Регіонального центру та місцевих центрів на 2019 рік. 

3.3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД 

22 лютого з моніторинговим візитом до Голопристанського місцевого центру з надання 
БВПД завітала начальниця відділу моніторингу діяльності місцевих центрів Регіонального 

центру з надання БВПД у Херсонській області 
Світлана Ребриста. 

Моніторингове спостереження здійснювалось за такими 
напрямками: якість роботи з клієнтом в частині доступу до 
безоплатної правової допомоги; проведення 
правопросвітницької роботи; надання доступу до 
електронних сервісів Мін’юсту та взаємодія з іншими 
суб’єктами надання безоплатної правової допомоги.  

Під час робочої наради з працівниками місцевого 
центру Світлана Ребриста обговорила робочі моменти та 

план роботи на другий квартал, здійснила спостереження за консультуванням клієнтів, яке проводила 
начальниця відділу правової інформації та консультації Світлана Гонтарь. 

Разом з тим вона  досліджувала, наскільки зручним та ефективним є отримання правової допомоги для 
клієнтів Голопристанського місцевого центру, чи мають відвідувачі доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту тощо. 

Про забезпечення доступу підоблікових осіб до безоплатної правової допомоги, проблемні правові 
питання, які виникають під час звернення даної категорії громадян, а також тематику спільних 
правопросвітницьких заходів на 2019 рік йшлося в кабінеті заступниці начальника Голопристанського 
районного відділу з питань пробації Оксани Кравчук. 



 
 

 Окрім робочих зустрічей Світлана Ребриста та Ірина Кеба взяли 
участь у семінарі-практикумі «Фактори ризику несприятливого впливу 
на здоров’язбережувальні умови нової української школи», який 
проводився в загальноосвітній школі №1 для вчителів, практикуючих 
психологів та заступників директорів з виховної роботи. 

В ході семінару Світлана Ребриста коротко розповіла про систему 
БПД, її місію і задачі, ознайомила з основними напрямками роботи і 
презентувала навчально-розважальну гру «Важниця правова». 

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2289-monitorynhovyi-vizyt-
vyrishennia-problemnykh-pytan-ta-populiaryzatsiia-systemy-bpd 

 

3.3.4 Укладання контрактів з адвокатами, які надають БВПД 

22 січня в Регіональному центрі з надання 
БВПД у Херсонській області пройшов 
другий етап конкурсу з відбору адвокатів 
для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

Другий етап конкурсу відбувся у форматі 
індивідуальних співбесід з адвокатами. Їх 
оцінювали за такими критеріями: мотивація до 
надання безоплатної правової допомоги, комунікабельність, емоційна врівноваженість, вміння 
представляти приклади надання правової допомоги. 

Адвокати, які успішно пройшли конкурсний відбір, залучатимуться до надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Херсонській області.  

Детальніше за посиланням: https://kherson.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/news/2232-konkursna-komisiia-
pidvela-pidsumky-ii-etapu-konkursu-z-vidboru-advokativ  

11 лютого 2019 року відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06.11.2018 № 
3957/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги» Координаційний центр з надання правової 
допомоги повідомив про результати проведення в період з 03 грудня 2018 року по 31 січня 
2019 року конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.  

За результатами конкурсного відбору по Херсонській області всі адвокати які зареєструвались для 
участі у конкурсі успішно пройшли дистанційний курс, індивідуальні співбесіди з конкурсними комісіями 
та внесені до Реєстру адвокатів які надають БВПД.  

 

  

 

[1.5.] 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 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 січня по 31 березня 2019 року Регіональним 
центром з надання БВПД у Херсонській області було видано 635 доручень адвокатам для 
надання БВПД, у тому числі:  

 23 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 161 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

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

медичного характеру;  
 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
 23 – 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.  

Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період з наростаючим підсумком: 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж звітного 
періоду:  

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 24 судових засіданнях у кримінальних, 
цивільних та адміністративних провадженнях ; 

 проведено 5 бесіди з клієнтами; 
 поведено 30 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 
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