ЗАТВЕРДЖЕНО
директором Координаційного центру з надання правової допомоги
«28» лютого 2017 року

План діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги на 2017 рік

Пріоритет І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
Завдання 1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань;
змісту основних реформ, що проводяться Урядом України та інших інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Участь в організації та проведенні тематичних тренінгів,
семінарів, вебінарів, дистанційних курсів, лекцій
відповідно до потреб місцевих громад з урахуванням
Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік на базі
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ

Проведення інформаційної кампанії щодо розширення
кола суб’єктів, які отримали право на БВПД у зв’язку із
прийняттям ЗУ «Про вищу раду правосуддя», яким
внесено зміни до ЗУ «Про безоплатну правову
допомогу»:
Медіасупровід (виступи на телебаченні, статті у
пресі та електронних виданнях на
загальнонаціональному рівні)
Розробка та випуск серії інформаційних буклетів про
права ВПО на БВПД
Проведення інформаційної кампанії про право громадян
на отримання безоплатної правової допомоги (її видів та
можливостей отримання):

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
у сфері надання
правової допомоги

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

Систематично

Управління координації
системи надання
безоплатної правової
допомоги

Інформування нових категорій
суб’єктів права на БВПД щодо
можливостей реалізації цього
права

Управління комунікацій
Організаційне
управління

І та ІІ квартал 2017
Більше цільових аудиторій (ВПО,
учасники АТО, малозабезпечені
особи) поінформовані про
можливість отримання БВПД

Управління правового
аналізу та експертизи
Управління комунікацій
Організаційне
управління

Підвищення правосвідомості
членів місцевих громад та
підвищення кваліфікації учасників
заходів

І – ІV квартал 2017

Інформування громадян про види
правової допомоги та можливості
їх отримання

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

240 проведених заходів

Не менше 5 публікацій
у медіа на квартал
Не менше 5 видів
інформаційних буклетів
для ВПО

Не менше 5 медіа
активностей/ місяць

-

Медіасупровід (виступи на телебаченні, статті у
пресі та електронних виданнях на
загальнонаціональному рівні; брифінги та інші
медіактивності)
Розробка, випуск, розповсюдження в регіони серії
інформаційних буклетів тощо про БПД в Україні

Більше цільових аудиторій, які
мають право на БВПД
поінформовані щодо можливості її
отримання. Більше громадян
поінформовані про види послуг, які
надають офіси БПД

Управління правового
аналізу та експертизи
Управління РКП

1 звіт про діяльність
системи БПД в 2016
році

Управління комунікацій

1.1.4.

Підготовка, розробка та розповсюдження звітних
матеріалів звітно-інформаційних матеріалів про систему
БПД
Організація публічних заходів щодо результатів роботи
системи БПД

Організаційне
управління

І – ІV квартал 2017

Інші структурні
підрозділи в межах
компетенції

1.1.5.

Організаційне
управління

1.1.6.

1.1.7.

Проведення інформаційної кампанії «Я МАЮ ПРАВО!»

Публікація та широке розповсюдження стандартів Ради
Європи, оціночних звітів, висновків, рекомендацій щодо
реформ, що стосуються основних цільових інституцій.

ІІ – ІІІ квартал 2017

Інші структурні
підрозділи в межах
компетенції

Управління комунікацій
Інші структурні
підрозділи в межах
компетенції
Відділ міжнародного
співробітництва
Управління комунікацій
Організаційне
управління

Публічне звітування щодо
функціонування системи БПД в
Україні

Не менше 1
інформаційного
матеріалу на місяць
2 публічні заходи

Управління комунікацій
Проведення інформаційної кампанії щодо запобігання
корупції та конфлікту інтересів в системі БПД:
розробка інформаційних матеріалів для ЦА в
рамках кампанії;
виготовлення та розповсюдження матеріалів у
регіони

Не менше трьох видів
інформаційної
продукції (буклетів
тощо) про БПД

Інформування цільових аудиторій
(колективів центрів, адвокатів та
клієнтів) про необхідність
упередження корупційних ризиків
та потенційних ситуацій конфлікту
інтересів у роботі системи БПД та
здійснювані в системі БПД
антикорупційні ініціативи

Не менше 5 видів
інформаційних
матеріалів

Цільові аудиторії інформаційної
кампанії проінформовані про
антикорупційну програму в системі
БПД та механізм реагування на
корупційні ризики
ІІ – ІV квартал 2017
(відповідно до
окремого плану
Мін’юсту)

Протягом року

Підвищення рівня правової
грамотності та правових
можливостей громадян
Інформування населення та
основних інституцій у сфері юстиції
щодо відповідності системи БПД
стандартам та передовому досвіду
Ради Європи, основних висновків
та рекомендацій

Відповідно до
окремого плану
Мін’юсту

Розповсюдження 130
Оціночних звітів

1.1.8.

Підготовка, публікація та розповсюдження матеріалів з
підвищення обізнаності (брошур, буклетів, плакатів), що
містять інформацію щодо основних процесуальних прав,
гарантій та механізмів захисту за підтримки Офіс Ради
Європи в Україні

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги
Управління комунікацій

Протягом року

Організаційне
управління

Інформування затриманих за
підозрою у вчиненні
кримінального та/або
адміністративного
правопорушення про право на
захист та БВПД

Розповсюджено не
менше 10500
інформаційних
матеріалів

Пріоритет І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
Завдання 1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної
допомоги з метою удосконалення надання ними БПД
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

Створена база проектів (програм)
міжнародної технічної допомоги у
сфері верховенства права та
доступу до правосуддя, що
успішно функціонує
Започаткована співпраця з новими
проектами міжнародної технічної
допомоги для забезпечення
потреб, які виникають у зв’язку з
розвитком системи безоплатної
правової допомоги

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

1.2.1.

Пошук, аналіз та створення бази даних проектів
(програм) міжнародної технічної допомоги у сфері
верховенства права та доступу до правосуддя

Відділ міжнародного
співробітництва

1 раз в квартал

1.2.2.

Налагодження співпраці з новими проектами
(програмами) міжнародної технічної допомоги, зокрема
з Міністерством закордонних справ Данії, у тому числі
залучення їх для проведення спільних заходів, зокрема,
на базі ресурсно-комунікаційних платформ

Відділ міжнародного
співробітництва

1 раз в квартал

1.2.3.

Участь фахівців Координаційного центру з надання
правової допомоги у робочій групі, утвореній
Міжнародним фондом «Відродження», з розроблення
навчальних програм для параюристів

Управління координації
системи надання
безоплатної правової
допомоги

Січень-лютий

Створення ефективної мережі пара
юристів – партнерів системи
надання БПД

Затвердження
навчальної програми
для параюристів

1.2.4.

Участь у впровадженні навчальних програм для
параюристів: підбір тренерів з системи надання
безоплатної правової допомоги, навчання параюристів

Управління координації
системи надання
безоплатної правової
допомоги

ІІ,ІІІ, IV квартал

Формування ефективної та
розгалуженої мережі параюристів

Проведення тренінгів
для тренерів та для
пара юристів у регіонах

Не менше 30 проектів
(програм)

Мінімум 1
започаткований проект

Пріоритет І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
Завдання 1.3. Розширення доступу до безоплатної правової допомоги
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

1.3.1.

Розроблення проекту Положення про дистанційні
пункти доступу до безоплатної правової допомоги та
мобільні консультаційні пункти

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Березень
2017 року

1.3.2.

Проведення узагальненого аналізу про функціонування
мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги та виїздів мобільних консультаційних
пунктів

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Щоквартально

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Налагодження співпраці з органами державної влади та
громадськими організаціями з метою розширення
мережі діючих та утворення нових дистанційних пунктів
доступу до безоплатної правової допомоги та виїздів
мобільних консультаційних пунктів, зокрема
Управлінням Пенсійного фонду України, Державною
міграційною службою України тощо
Розроблення проекту Порядку про обмін інформацією
(відомостями) між місцевими центрами з надання БВПД
та органами державної служби зайнятості про осіб, які
перебувають на обліку в центрах зайнятості, як
безробітні та звернулися за безоплатною вторинною
правовою допомогою
Налагодження співпраці з Уповноваженим Президента
України з прав людей з інвалідністю з метою проведення
аналізу проблемних питань у сфері забезпечення захисту
прав людей з інвалідністю, спільного напрацювання
пропозицій з удосконалення відповідної нормативно-

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Постійно

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

І квартал 2017 року

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Перше півріччя
2017 року

Спрощення доступу до безоплатної
правової допомоги, як для
окремих соціально вразливих
верств населення, так і для
територіальних громад в цілому
Проведення моніторингу
функціонування діючих точок
доступу (дистанційних та
мобільних пунктів) та підготовка
пропозицій щодо утворення нових
точок доступу (за потребою)
Спрощення доступу до безоплатної
правової допомоги, як для
окремих соціально вразливих
верств населення, так і
територіальних громад в цілому
Спрощення процедури щодо
підтвердження належності особи
до суб’єктів права на БВПД
(мінімізація строків збору
документів)

Спрощення доступу до безоплатної
правової допомоги для інвалідів

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Наказ КЦ про
затвердження
Положення

Інформаційноаналітична
(статистична) довідка

Угода (меморандум)
про співпрацю.
Утворення нових точок
доступу до безоплатної
правової допомоги.

Наказ про
затвердження Порядку

Вироблення
пропозицій з
удосконалення
законодавства

правової бази в частині спрощення доступу таких осіб до
безоплатної правової допомоги.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

Проведення моніторингу та аналізу існуючих проблем
соціальної та правової захищеності учасників АТО з
метою удосконалення діючих та розроблення нових
механізмів забезпечення захисту прав таких осіб та
спрощення їх доступу до правової допомоги
Проведення моніторингу та аналізу існуючих проблем
соціальної та правової захищеності ВПО з метою
удосконалення діючих та розроблення нових механізмів
забезпечення захисту прав таких осіб
Проведення моніторингу та аналізу існуючих проблем
соціальної та правової захищеності біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту з
метою удосконалення діючих та розроблення нових
механізмів забезпечення захисту прав таких осіб

Проведення збору, оброблення та аналізу інформації
про випадки порушення права на захист осіб, які
відповідно до положень кримінального процесуального
законодавства вважаються затриманими,
підозрюваними, обвинуваченими, засудженими та щодо
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою

Розроблення та впровадження спільних механізмів
співпраці з правоохоронними органами та
правозахисними організаціями в частині забезпечення
права осіб на захист від обвинувачення та надання
безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема, з
Управлінням забезпечення прав людини Національної
поліції
Розроблення пропозицій щодо впровадження спільних
механізмів співпраці з уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини, зокрема в частині запобігання та
припинення випадків затримання осіб без належного
оформлення їх статусу та налагодження обміну
інформацією, необхідною для виявлення таких випадків

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Другий квартал
2017 року

Спрощення доступу до безоплатної
правової допомоги для учасників
АТО

Інформаційноаналітична
(статистична) довідка
(узагальнений аналіз)

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Третій квартал
2017 року

Спрощення доступу до безоплатної
правової допомоги для ВПО

Інформаційноаналітична
(статистична) довідка
(узагальнений аналіз)

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Четвертий квартал
2017 року

Спрощення доступу до безоплатної
правової допомоги для біженців та
осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту

Інформаційноаналітична
(статистична) довідка
(узагальнений аналіз)

Щоквартально

Виявлення фактів порушення права
на захист осіб, які відповідно до
положень кримінального
процесуального законодавства
вважаються затриманими,
підозрюваними, обвинуваченими,
засудженими та щодо яких обрано
запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою та
вироблення пропозицій (критеріїв)
для їх запобігання

Інформаційноаналітична
(статистична) довідка
(узагальнений аналіз)

ІІ квартал 2017
року

Забезпечення прав, свобод та
законних інтересів громадян,
зокрема права на безоплатну
вторинну правову допомогу та
дотримання гарантій адвокатської
діяльності

Напрацьовані
пропозиції, у тому
числі, й з
удосконалення
законодавства

ІІІ квартал 2017
року

Забезпечення прав, свобод та
законних інтересів громадян,
зокрема права на безоплатну
вторинну правову допомогу та
дотримання гарантій адвокатської
діяльності

Напрацьовані
пропозиції, у тому
числі, й з
удосконалення
законодавства

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

1.3.12.

1.3.13.

Розроблення проекту Порядку проведення
щоквартальних звірок відомостей щодо кількості
переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки
затримання осіб із суб’єктами подання інформації,
відповідно до вимог постанови КМУ від 28 грудня 2011
року № 1363
Погодження та подання на затвердження проекту
спільного наказу Міністерства юстиції України та
Міністерства внутрішніх справ України «Про
затвердження Порядку розміщення друкованої
продукції з інформацією про права осіб на захист та
безоплатну правову допомогу в органах і підрозділах
Національної поліції України»

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги

ІІ квартал 2017
року

Забезпечення прав, свобод та
законних інтересів громадян,
зокрема права на безоплатну
вторинну правову допомогу та
дотримання гарантій адвокатської
діяльності

Наказ про
затвердження Порядку

І квартал 2017 року

Забезпечення прав, свобод та
законних інтересів громадян,
зокрема права на безоплатну
вторинну правову допомогу та
дотримання гарантій адвокатської
діяльності

Спільний наказ МЮ та
МВС

Пріоритет І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
Завдання 1.4. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД

№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

1

2

3

4

5

1.4.1.

Аналіз звернень РЦ до комісій з оцінювання якості,
повноти та своєчасності надання адвокатами
безоплатної правової допомоги та КДКА
Наказ КЦ від 06.04.2015 № 135

1.4.2.

Моніторинг реагування адвокатами на випадки
порушення прав людини, відповідно до стандартів
якості надання безоплатної вторинної правової
допомоги у кримінальному процесі
Лист КЦ від 03.02.2017 № 29-277

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Протягом року
(щоквартально)

Аналіз роботи РЦ, в частині
реагування на випадки порушення
адвокатами своїх зобов’язань за
умовами контракту,
законодавства, Правил
адвокатської етики.

Протягом року
(щоквартально)

Моніторинг дотримання
адвокатами стандартів якості
надання БВПД у кримінальному
процесі, в частині реагування на
виявлені випадки порушення прав
людини

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Інформаційна довідка
щодо кількості
рекомендацій,
пропозицій, заяв (скарг)
до КДКА прийнятих
комісією з оцінювання
якості; кількість рішень
про притягнення до
дисциплінарної
відповідальності
прийнятих КДКА.
Інформаційна довідка
щодо кількості
виявлених випадків
недотримання
адвокатами стандартів
якості у кримінальному
процесі

1.4.3.

Розроблення системи моніторингу дотримання
адвокатами стандартів якості надання безоплатної
вторинної правової допомоги у цивільних та
адміністративних справах
Розроблення
проекту
наказу
Мін’юсту
щодо
затвердження стандартів якості надання БВПД у
цивільних та адміністративних справах

1.4.4.

Підпункт 6.1. пункту 6 річного плану реалізації на 2016
рік Плану дій щодо реалізації положень Стратегії
реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015-2020 роки
Термін - грудень 2016 р
Розроблення проекту наказу Мін’юсту про внесення змін
до наказу Мін’юсту від 25.02.2014 № 368/5 «Про
затвердження стандартів якості надання безоплатної
вторинної правової допомоги у кримінальному процесі»

1.4.5.

1.4.6.

Підпункт 6.2 пункту 6 річного плану реалізації на 2016
рік Плану дій щодо реалізації положень Стратегії
реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015-2020 роки
Створення робочої групи з розробки та удосконалення
регламенту надання безоплатної первинної правової
допомоги працівниками центрів з надання БВПД та бюро
правової допомоги

1.4.7.

Розробка методології контролю якості надання
безоплатної первинної правової допомоги працівниками
центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги

1.4.8.

Розробка програми професійного навчання менеджерів з
якості з метою організації підвищення кваліфікації
працівників місцевих центрів з надання БВПД (відділ
правової інформації та консультації, бюро правової
допомоги та відділ представництва)

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Управління
забезпечення якості
правової допомоги
Управління правового
аналізу та експертизи

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Протягом 2017
року

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Наказ Міністерства
юстиції України про
затвердження Порядок
проведення
моніторингу

II квартал 2017
року
.

Покращення якості надання БВПД у
цивільних та адміністративних
справах

Наказ Міністерства
юстиції України про
затвердження
стандартів якості у ЦАС

II квартал 2017
року

Удосконалення стандартів якості
надання БВПД у кримінальному
процесі

Наказ Міністерства
юстиції України про
затвердження
стандартів якості у
кримінальному процесі

ІІІ квартал 2017 р.

Підвищення якості надання
безоплатної правової допомоги
працівниками місцевого центру

ІV квартал 2017 р.

Підвищення якості надання
безоплатної правової допомоги
працівниками місцевого центру

ІІ півріччя
2017 року

Підвищення якості надання
безоплатної правової допомоги
працівниками місцевого центру

Управління правового
аналізу та експертизи
Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Визначення порядку проведення
моніторингу дотримання
адвокатами стандартів якості
надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Цивільних та
Адміністративних справах

Проект регламенту
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги
Методологія контролю
якості надання
безоплатної первинної
правової допомоги
працівниками центрів з
надання БВПД та бюро
правової допомоги
Програма професійного
навчання працівників
місцевих центрів з
надання БВПД (відділ
правової інформації та
консультації, бюро

правової допомоги та
відділ представництва)

1.4.9.

Організація спільно з Проектом «Доступна та якісна
правова допомога в Україні» тренінгів для менеджерів з
якості з метою проведення підвищення кваліфікації
працівників місцевих центрів з надання БВПД (відділ
правової інформації та консультації, бюро правової
допомоги та відділ представництва)

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
у сфері надання
правової допомоги

ІІ півріччя 2017
року

Підвищення якості надання
безоплатної правової допомоги
працівниками місцевого центру

Кількість заходів – 2

Протягом року

Узагальнення пропозицій клієнтів
та адвокатів, які надають БВПД,
щодо підвищення їх кваліфікації

Кількість аналізів – 2

Поширення серед адвокатів, які
надають БВПД новел у
законодавстві

Кількість проведених
заходів - 6

Створення та належне
функціонування комісій з
оцінювання якості, повноти та
своєчасності надання адвокатами
безоплатної правової допомоги, а
також налагодження обміну

Аналітична довідка
(Кількість направлених
листів, проведених
зустрічей представників
РЦ та МЦ)

Здійснення аналізу пропозицій клієнтів та адвокатів, які
надають БВПД щодо удосконалення системи БПД для
забезпечення підвищення якості правової допомоги, а
також щодо підвищення кваліфікації адвокатів та
працівників центрів з надання БВПД
1.4.10.

Наказ Координаційного центру з надання правової
допомоги від 06 квітня 2015 року № 136 «Питання
організації моніторингу дотримання адвокатами
стандартів якості надання безоплатної вторинної
правової допомоги у кримінальному процесі» (із
змінами, внесеними наказом Координаційного центру
від 20 липня 2016 року №170)

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Управління
забезпечення якості
правової допомоги
1.4.11.

1.4.12.

Організація та проведення тренінгів для
тренерів

адвокатів-

Налагодження співпраці центрів з надання БВПД з
органами адвокатського самоврядування в частині
забезпечення належної якості правової допомоги

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
у сфері надання
правової допомоги
Управління
забезпечення якості
правової допомоги

ІІ півріччя
2017 року

Протягом року

інформацією щодо наявності
рішень кваліфікаційнодисциплінарних комісій
адвокатури за зверненнями осіб,
яким надається або надавалась
БВПД
Розроблення механізму надання
можливості суб’єктам права на
БВПД самостійно обирати
представника своїх прав та
інтересів

Наказ Координаційного
центру з надання
безоплатної правової
допомоги

1.4.13.

Запровадження пілотного проекту щодо можливості
вільного вибору адвоката, який надає БВПД за
дорученнями місцевого центру з надання БВПД

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

ІV квартал
2017 року

1.4.14.

Запровадження спільно з Громадською організацією
«Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу» громадського
моніторингу якості надання безоплатної правової
допомоги

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

ІV квартал
2017 року

Створення та запровадження
механізму реагування на потреби
клієнтів щодо якості надання
безоплатної правової допомоги

Наказ Координаційного
центру з надання
безоплатної правової
допомоги

1.4.15.

Аналіз процедури укладання адвокатами контрактів /
договорів з центрами

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Березень 2017

Аналіз відмов в укладенні
контрактів з адвокатами з метою
прийняття управлінських рішень

Аналітична довідка

1.4.16.

Налагодження співпраці з медіаторами та їх
об’єднаннями щодо поширення серед клієнтів системи
БПД інформації про існування одного із видів досудового
вирішення спору, а саме медіації

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

ІІ квартал
2017 року

Сприяння центрів з надання БВПД
вирішенню питань клієнтів
досудовим шляхом

Аналітична довідка
(Кількість листів,
зустрічей)

ІІ півріччя 2017
року

Сприяння центрів з надання БВПД
вирішенню питань клієнтів
досудовим шляхом

Кількість проведених
навчальних заходів - 2

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

щомісячно,
щоквартально,
щопіврічно та
щорічно

Моніторинг діяльності адвокатів,
виявлення випадків недотримання
адвокатами стандартів якості
надання БВПД у кримінальному
процесі

Інформаційноаналітичні довідки
щодо результатів
моніторингу

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Березень 2017
року

Аналіз відмов в укладенні
контрактів з адвокатами з метою
прийняття управлінських рішень

Інформаційноаналітична довідка

1.4.17.

1.4.18.

Організація навчання працівників місцевих центрів з
надання БВПД (відділ правової інформації та
консультації, бюро правової допомоги) щодо основних
принципів медіації та випадків її застосування для
вирішення спору

Проведення моніторингу дотримання адвокатами
стандартів якості надання безоплатної вторинної
правової допомоги у кримінальному процесі

Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
у сфері надання
правової допомоги

Наказ КЦ від 06.04.2015 № 136
1.4.19.

Аналіз процедури укладання адвокатами контрактів /
договорів з центрами

Пріоритет І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на
посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
Завдання 1.5. Аналіз нормативно-правової бази та підготовка необхідних нормативно-правових актів
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

1.5.1.

Перегляд нормативно-правових актів у сфері надання
безоплатної правової допомоги з метою їх приведення у
відповідність із законодавством України
Розроблення законопроекту про внесення змін до
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо
механізму ефективної реалізації права ув’язнених та
засуджених на правову допомогу відповідно до Закону
України “Про правову допомогу”

1.5.2.
Підпункт 12 пункту 7 плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ
від 23.11.2015 № 1393-р
Термін - II квартал 2016 р.

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Управління
правового
аналізу та експертизи

Управління правового
аналізу та експертизи

Основний результат виконання
заходу

4

5

Щоквартально

Актуальна
база
нормативноправових актів у сфері надання
безоплатної правової допомоги

Розроблено
нормативно-правові
акти щодо приведення
у відповідність до
законодавства

II квартал 2017
року

Передбачатиме можливість участі
захисника у розгляді питань про
застосування дисциплінарних
стягнень, погіршення умов
тримання та застосування
заохочувальних норм (статті 81 і 82
Кримінального кодексу України), а
також у підготовці до такого
розгляду; надання можливості
конфіденційних Інтернет-побачень
засуджених та осіб, взятих під
варту, із захисником

Проект внесено на
розгляд КМУ

II квартал 2017
року

Передбачатиме звільнення від
сплати судового збору осіб, що
мають право на отримання
безоплатної вторинної правової
допомоги

Проект внесено на
розгляд КМУ

Визначення моменту, коли особі,
яка не є підозрюваною,
обвинуваченою, під час допиту як
свідка повинно бути забезпечено
право на захист, а також вивчення
питання щодо внесення
комплексних змін до зазначеного
Кодексу щодо забезпечення права

Проект внесено на
розгляд КМУ

Розроблення законопроекту про внесення змін до
процесуальних кодексів
1.5.3.

Підпункт 1 пункту 16 плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ
від 23.11.2015 № 1393-р

Управління правового
аналізу та експертизи

Розроблення законопроекту щодо внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України
1.5.4.

підпункт 1 пункту 17 плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ
від 23.11.2015 № 1393-р

Управління правового
аналізу та експертизи

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Термін
(періодичність)
виконання заходу

I квартал 2017 року

на правову допомогу таким
свідкам з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини
Розроблення законопроекту про внесення змін до
Кримінального кодексу України
1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Підпункт 1 пункту 17 плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ
від 23.11.2015 № 1393-р
Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону
України “Про безоплатну правову допомогу”

Управління правового
аналізу та експертизи

посилення кримінальної
відповідальності за порушення
права на захист

Проект внесено на
розгляд КМУ

II квартал 2017
року

Надання
права
недієздатним
особам на безоплатну вторинну та
первинну правову допомогу;
передбачення права на безоплатну
правову допомогу в судових
процесах для осіб з інвалідністю,
осіб з психічними розладами

Проект внесено на
розгляд КМУ

Проект внесено на
розгляд КМУ

I квартал 2017 року

Підпункт 1 пункту 25 плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ
від 23.11.2015 № 1393-р.)
Термін - II квартал 2016 р
Розроблення законопроекту про внесення змін до
Закону України “Про безоплатну правову допомогу”

Управління правового
аналізу та експертизи

Підпункт 6 пункту 71 плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ
від 23.11.2015 № 1393-р
Термін - IV квартал 2016 р
Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону
України “Про безоплатну правову допомогу”

Управління правового
аналізу та експертизи

II квартал 2017
року

Надання безоплатної первинної та
вторинної правової допомоги
дитині та інформування її про її
права і свободи, порядок їх
реалізації

Підпункт 3 пункту 1 завдань і заходів з виконання
Державної соціальної програми протидії торгівлі
людьми на період до 2020 року, затвердженого
постановою КМУ від 24.02.2016 № 111
Термін - 2017 р.
Розроблення законопроекту про внесення змін до
Закону України “Про безоплатну правову допомогу”

Управління правового
аналізу та експертизи

IV квартал 2017
року

З метою посилення захисту осіб,
які постраждали від торгівлі
людьми

Проект внесено на
розгляд КМУ

Пункт 1 розділу VI завдань і заходів Державної
цільової програми «Національний план дій з реалізації
Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року,
затвердженої постановою КМУ від 01.08.2012 № 706
Термін - 2013 р.

Управління правового
аналізу та експертизи

IV квартал 2017
року

Визначення порядку надання
інвалідам з розумовою відсталістю
інформації про зміст та хід судової
справи в доступному форматі, а
також персональної допомоги для
їх участі в судових засіданнях та
інформування про законодавство
та зміни в ньому інвалідів з

Проект внесено на
розгляд КМУ

ураженням органів зору, слуху,
опорно-рухового апарату, з
розумовою відсталістю та
психічними розладами
Розроблення проекту постанови КМУ щодо внесення
змін до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору
адвокатів, які залучаються до надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги,
затвердженого
постановою КМУвід 28 грудня 2011 року №1362
1.5.10.
Підпункт 6.4 пункту 6 річного плану реалізації на 2016
рік Плану дій щодо реалізації положень Стратегії
реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015-2020 роки
Термін - грудень 2016 р.

Управління правового
аналізу та експертизи

I квартал 2017 року

Заміни етапу анонімного
тестування на проходження
відповідного курсу (курсів)
дистанційного навчання

Проект внесено на
розгляд КМУ

Проект внесено на
розгляд КМУ

1.5.11.

Розроблення проекту постанови КМУ про внесення змін
до постанови КМУ від 28.12.2011 № 1363 «Про
затвердження Порядку інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки
затримання, адміністративного арешту або застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою»

Управління правового
аналізу та експертизи

II квартал 2017
року

Приведення у відповідність до
Закону України «Про Національну
поліцію України», та врегулювання
питання інформування центрів з
надання БВПД Уповноваженим
Верховної Ради України з прав
людини.

1.5.12.

Розроблення проекту постанови КМУ щодо внесення
змін до Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого постановою КМУ від 2 липня 2014 року
№ 228

Управління правового
аналізу та експертизи

II квартал 2017
року

Приведення його у відповідність
до Закону України «Про
безоплатну правову допомогу»

Проект внесено на
розгляд КМУ

III квартал 2017
року

Поширення порядку та умов
укладання контрактів з
адвокатами, які надають
безоплатну вторинну правову
допомогу на постійній основі, та
договорів з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну
правову допомогу на тимчасовій
основі, на місцеві центри з
надання БВПД

Проект внесено на
розгляд КМУ

ІІ квартал 2017
року

Приведення заходів та обсягів
фінансування Державної цільової
програми у відповідність до
наявного обсягу фінансування на
2017 рік

Проект внесено на
розгляд КМУ

1.5.13.

Розроблення проекту постанови КМУ щодо внесення
змін до постанови КМУ від 11.01.2012 № 8 «Про
затвердження Порядку і умов укладення контрактів з
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами,
які надають безоплатну вторинну правову допомогу на
тимчасовій основі»

1.5.14.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін у додатки 1-3 Державної
цільової програми формування системи безоплатної
правової допомоги на 2013 – 2017 роки»

Управління правового
аналізу та експертизи

Управління стратегічного
планування і фінансів

Пріоритет ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
Завдання 2.1. Розвиток людських ресурсів (правничої спільноти численних партнерських мереж у сфері захисту прав людини)
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Формування мережі регіональних інтеграторівфандрейзерів

Навчання відібраних регіональних інтеграторівфандрейзерів на базі міжрегіональних ресурснокомунікаційних платформ

Проведення тренінгів для працівників бюро правової
допомоги

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

3

4

5

Управління координації
системи надання
безоплатної правової
допомоги
Управління РКП
Відділ міжнародного
співробітництва
Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів

Березень-квітень
2017 року

Травень-червень
2017 року

Створення мережі інтеграторівфандрейзерів з метою залучення
зовнішніх ресурсів для посилення
правової спроможності та
правових можливостей громад

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Відбір регіональних
інтеграторівфандрейзерів
3 проведені
семінари/тренінги
30-50 учасників, які
пройшли навчання

Квітень-травень
2017 року

Підвищення кваліфікації учасників
програми

Протягом 2017
року

Підвищення кваліфікації
працівників центрів з надання
безоплатної правової допомоги
щодо роботи з категорією осіб без
громадянства

Протягом року
2017 року

Співпраця з адвокатською
спільнотою
Підвищення кваліфікації учасників
програми

22 заходи

Управління РКП
Проведення тренінгів для співробітників Державної
міграційної служби та центрів з надання безоплатної
правової допомоги щодо ідентифікації та наданні
правової допомоги особам без громадянства

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів

2.1.4.
Підпункт 15 пункту 131 Плану заходів з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р

2.1.5.

Співпраця з програмою професійного розвитку «Адвокат
майбутнього

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги
Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
у сфері надання
правової допомоги
Управління РКП

Проведені тренінги
Кількість учасників, які
пройшли навчання

Проведені заходи на
базі РКП

2.1.6.

Проведення стратегічних сесій для персоналу ресурснокомунікаційних платформ щодо основної діяльності

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів

Щоквартально

Визначення короткострокових та
середньострокових цілей та
завдань міжрегіональних
ресурсно-комунікаційних
платформ
Розвиток людського потенціалу
міжрегіональних ресурснокомунікаційних платформ

Стратегія розвитку РКП

Протягом 2017
року

Підвищення кваліфікації
працівників ключових напрямів
системи БПД

10 проведених заходів
з підвищення
кваліфікації

Управління РКП

2.1.7.

Проведення тренінгів для працівників ключових
напрямів системи БПД (працівники відділів правової
інформації та консультацій, відділів комунікації та
забезпечення доступу до публічної інформації, ІТ
спеціалісти тощо)

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
Управління РКП

2.1.8.

Проведення опитування серед інтеграторів Львівської та
Одеської областей щодо їх спроможності до проведення
соціологічних досліджень щодо правових потреб
громад, відбір та навчання відібраних інтеграторів

Управління координації
системи надання
безоплатної правової
допомоги

Березень –квітень
2017 року

2.1.9.

Проведення офіційної презентації методичних
рекомендацій з написання регіональних/місцевих
програм надання БПД на базі Львівської/Одесько ї
міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи за
участі представників ОМС та ОВВ регіонів

Управління координації
системи надання
безоплатної правової
допомоги

Травень-червень
2017 року

Відбір та навчання інтеграторівфахівців з проведення
соціологічних опитувань щодо
визначення правових потреб
громад у рамках проведення
роботи з поширення методичних
рекомендацій з написання
регіональних/місцевих програм
надання БПД

10 відібраних
інтеграторів, залучених
до проведення
соціологічного
опитування, кількість
громад, у яких
проведено опитування

Презентація методичних
рекомендацій з написання
регіональних/місцевих програм
надання БПД

40 залучених
представників ОМС,
ОВВ тощо, залучених до
проведення заходу
30-50 інтеграторів, які
пройшли навчання,
кількість розроблених
та прийнятих
регіональних/місцевих
програм надання БПД
та співпраці з ОМС за
підсумками року
1 дистанційний курс
онлайн

2.1.10.

Проведення семінару-тренінгу з практичного
використання методичних рекомендацій з написання
регіональних/місцевих програм надання БПД та
співпраці з ОМС

Управління координації
системи надання
безоплатної правової
допомоги

Травень-червень
2017 року

Навчання інтеграторів у частині
застосування методичних
рекомендацій з написання
регіональних/місцевих програм
надання БПД

2.1.11.

Залучення до роботи по створенню дистанційного курсу
навчання онлайн для працівників бюро правової
допомоги, відділів правової інформації та консультацій
проектом «Доступна та якісна правова допомога в
Україні»

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів

Квітень-жовтень
2017 року

Підвищення кваліфікації
працівників ключових напрямів
системи БПД

2.1.12.

Залучення до роботи по створенню дистанційного курсу
навчання онлайн для адвокатів проектом «Доступна та
якісна правова допомога в Україні»

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів

Квітень-жовтень
2017 року

Підвищення кваліфікації
працівників ключових напрямів
системи БПД

1 дистанційний курс
онлайн

Пріоритет ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
Завдання 2.2. Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення

3

4

5

6

Розробка та затвердження концепції міжрегіональних
ресурсно-комунікаційних платформ

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
у сфері надання
правової допомоги

Актуалізація та підготовка необхідних положень,
посадових інструкцій, організаційно-розпорядчих
документів тощо

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
у сфері надання
правової допомоги

Відбір кандидатів на посади в управління
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ

Розробка прозорої системи збору та опрацювання
заявок на проведення заходів на базі міжрегіональних
ресурсно-комунікаційних платформ. Створення плануграфіку (планів) заходів (тренінгів, семінарів тощо) на 2
півріччя
Створення та розширення єдиної бази партнерів
системи, експертів та тренерів (державні інституції, вищі
навчальні заклади, донори, бізнес, громадський сектор,
ІТ сектор тощо) для залучення до реалізації проектів,
проведення заходів для різної цільової аудиторії

Управління розвитку
людських та
інформаційних ресурсів
у сфері надання
правової допомоги
Юридичне управління
Управління
міжрегіональних
ресурснокомунікаційних
платформ у регіонах
Відділ міжнародного
співробітництва
Управління координації
системи надання

Визначення напрямів діяльності
міжрегіональних ресурснокомунікаційних платформ

Концепція
міжрегіональних РКП

Нормативне забезпечення
діяльності

Оновлені та
доопрацьовані
положення, посадові
інструкції, регламенти
Необхідні для роботи
міжрегіональних РКП

Заповнення штату ресурснокомунікаційних платформ

Розроблений перелік
компетенцій та
посадових обов’язків;
Укомплектований
необхідний штат
управлінь РКП

Травень-Червень
2017 року

Визначення порядку доступу та
використання платформ

План-графік заходів
Прозорий механізм
доступу та
використання
платформ

Систематично 2017
року

Розширення кола партнерів
системи безоплатної правової
допомоги

База партнерів на вебсайті (порталі) для
внутрішнього
користування

Лютий 2017 року

Лютий-березень
2017 року

Лютий-квітень 2017
року

2.2.6.

2.2.7.

Забезпечення інформаційно-телекомунікаційного
зв’язку

Організація, пусконалагоджувальні роботи та введення в
експлуатацію інформаційно-технічних засобів

безоплатної правової
допомоги
Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних
Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Лютий 2017 року

Березень – квітень
2017 року

Побудова та забезпечення
функціонування мережі

Побудований канал
Інтернет зв’язку

Налаштовані та передані в
експлуатацію матеріально-технічні
засоби

Укомплектовані
приміщення
технічними та
мультимедійними
засобами

Пріоритет ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД
Завдання 2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid»
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення

1

2

3

4

5

6

2.3.1.

Забезпечення проведення моніторингу правових потреб
громадян, функціонування та регулярне оновлення
довідково-інформаційної платформи правових
консультацій «WikiLegalAid»

Протягом 2017
року

Визначено найбільш актуальні
правові питання, з якими
громадяни звертаються до центрів

2.3.2.

Розроблення інформаційних матеріалів для
консультантів щодо складення і розміщення правових
консультацій у довідково-інформаційнійплатформі
правових консультацій «WikiLegalAid»

Управління правового
аналізу та експертизи

Управління правового
аналізу та експертизи

I квартал 2017 року

2.3.3.

Інформаційна підтримка консультантів довідковоінформаційної платформи правових консультацій
«WikiLegalAid», перевірка правильності (коректності)
складених ними правових консультацій

Управління правового
аналізу та експертизи

Протягом 2017
року

2.3.4.

Постійна модернізація та розвиток програмного
забезпечення платформи (створення додаткових
модулів, розширень, фільтрів) виходячи з потреб

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Протягом 2017
року

Розроблено необхідні
інформаційні матеріали для
консультантів для складення,
розміщення, редагування та
підтримки в актуальному стані
правових консультацій
Постійна інформаційна підтримка
консультантів відділом експертноаналітичного забезпечення
надання правової допомоги
Підвищення продуктивності та
якості роботи працівників та
платформ в цілому

Актуальна база
правових консультацій
«WikiLegalAid»

Інформаційні матеріали

Консультації,
редагування

Впроваджене
програмне рішення

Пріоритет ІІІ. Децентралізація системи БПД, прозорість та підзвітність
Завдання 3.1. Взаємодія між Координаційним центром та центрами з надання БВПД, моніторинг діяльності та прийняття управлінських рішень

№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення

1

2

3

4

5

6

3.1.1.

Внесення змін до Положень про центри з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

Юридичне управління

3.1.2.

Внесення змін до Порядку планування та моніторингу
діяльності Координаційного центру та його
територіальних відділень

Управління стратегічного
планування та фінансів

3.1.3.

Розроблення Порядку взаємодії Координаційного
центру з надання правової допомоги та його
територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного
процесу

3.1.4.

3.1.5.

Підготовка річного звіту про результати діяльності
Координаційного центру та його територіальних
відділень за 2016 рік

Підготовка та розгляд звітів щодо виконання бюджету за
2016 рік і прийняття рішень щодо нього, а також
підготовка звітів про виконання:

Січень-лютий 2017
року

Березень 2017
року

Управління стратегічного
планування та фінансів
Лютий 2017 року
Відділ бухгалтерського
обліку

Управління стратегічного
планування та фінансів

Березень
2017 року

Структурні підрозділи КЦ

Управління стратегічного
планування та фінансів

Січень-Лютий 2017
року

Оновлені Положення про центри з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги викладено в
новій редакції, які затверджено
наказами Координаційного центру
з надання правової допомоги
Внесення змін до інформаційних
довідок про виконання
регіональних планів надання БПД з
метою приведення до
середньострокових напрямків
розвитку системи БПД
Врегулювання взаємовідносин між
Координаційним центром та його
територіальними відділеннями у
процесі складання, затвердження
та виконання державного бюджету
за бюджетними програмами
3603020 та 3603030
Забезпечення за результатами
виконання бюджету здійснення
оцінки діяльності КЦ та його
територіальних відділень щодо
досягнення поставлених цілей та
виконання завдань, а також
проведення оцінки ефективності
використання бюджетних коштів за
бюджетними програмами
Узагальнення результатів роботи
КЦ та його територіальних
відділень з метою моніторингу

Наказ про
затвердження
положень

Наказ про внесення
змін до Положення

Наказ про
затвердження Порядку

Річний звіт за 2016 рік

Відповідна звітна
інформація

- паспортів бюджетних програм;
- Програми пріоритетних дій Уряду;
- ДЦП «Формування системи безоплатної правової
допомоги на 2013-2017 роки»

3.1.6.

Формування паспорту бюджетної програми на 2017 рік

Структурні підрозділи КЦ

Управління стратегічного
планування та фінансів

Січень –лютий
2017 року

Структурні підрозділи КЦ

Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету
на 2018 рік та два наступні за плановим періоди
3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

Підготовка та проведення заходів щодо узгодження
бюджетних запитів та проектів планів діяльності
Координаційного центру та його територіальних
відділень на 2018 рік
Затвердження Річного плану, додатку до річного плану
закупівель товарів, робіт і послуг
Здійснення моніторингу та аналізу проведених КЦ та
центрами з надання БВПД закупівель товарів, робіт і
послуг через електронну систему публічних закупівель
ProZorro
Розроблення системи показників оцінювання діяльності
центрів з надання БВПД

Внесення змін до Постанови КМУ 552 «Про
затвердження умов оплати праці працівників
Координаційного центру та його територіальних
відділень»

Управління стратегічного
планування та фінансів

Червень – серпень
2017 року

Структурні підрозділи КЦ

Юридичне управління
Структурні підрозділи КЦ

Юридичне управління
Відділ моніторингу
діяльності центрів з
надання БВПД
Структурні підрозділи КЦ
Управління стратегічного
планування та фінансів
Управління правового
аналізу та експертизи

діяльності, оцінка ефективності
бюджетних програм, офіційного їх
оприлюднення та внесення
пропозицій щодо подальшого
розвитку системи
Визначення цілей, завдань і
напрямів діяльності,
результативних показників, на
підставі яких здійснюється оцінка
ефективності використання
бюджетних коштів та аналіз
виконання бюджетної програми
Формування заходів, спрямованих
на досягнення мети і завдань,
виконання яких буде
здійснюватися КЦ та його
територіальними відділеннями за
бюджетними програмами

Лютий–березень
2017 року
Забезпечення ефективності
використання державних коштів
щоквартально

Грудень 2017 року

ІІ квартал 2017
року

Паспорт бюджетних
програм

Проект бюджетного
запиту наданий до
Мінюсту
Проект плану діяльності
КЦ та його
територіальних
відділень
Річний план, додаток
до річного плану
закупівель товарів,
робіт і послуг
Аналітична довідка

Застосування комплексної
багаторівневої системи
оцінювання діяльності центрів з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги

Проект порядку

Упорядкування умов оплати праці
працівників Координаційного
центру та його територіальних
відділень

Проект Постанови
внесений на розгляд
Уряду

3.1.12.

Внесення змін до Положення про облікову політику з
2017 року та рекомендацій щодо порядку застосування
Плану рахунків у Координаційному центрі з надання
правової допомоги та його територіальних відділеннях –
центрах з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

Запровадження нових стандартів бухгалтерського обліку
в бюджетних установах
3.1.13.

Впровадження нового Плану рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі
Інвентаризація активів та зобов’язань

Відділ бухгалтерського
обліку та фінансової
звітності

Відділ бухгалтерського
обліку та фінансової
звітності

І квартал
2017 року

І квартал
2017 року

Організаційне
управління

3.1.14.

Проведення внутрішніх аудитів у територіальних
відділеннях Координаційного центру з надання правової
допомоги, відповідно до плану проведення
внутрішнього аудиту на I півріччя 2017 року,
затвердженого наказом Координаційного центру від
22.12.2016 № 584-аг

Управління внутрішнього
аудиту

І півріччя 2017
року

3.1.15.

Розроблення нової Методики розрахунку рейтингу
ризиковості для формування плану проведення
внутрішніх аудитів територіальних відділень
Координаційного центру з надання правової допомоги.

Управління внутрішнього
аудиту

Квітень – травень
2017 року

Єдині підходи щодо методів
оцінки, обліку та процедур до
визначення і вимірювання
господарських операцій установи
для складання та подання
фінансової, бюджетної звітності
відповідно до вимог національних
стандартів

Єдині методологічні засади,
визначені НБ(с)БОДС та іншими
нормативно-правовими актами з
бухгалтерського обліку та
узагальнення у інформації про
наявність і рух активів, капіталу,
зобов’язань та фактів діяльності
установи

З метою оцінки діяльності установи
щодо законності та достовірності
фінансової і бюджетної звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку,
дотримання актів законодавства,
планів, процедур, контрактів з
питань стану збереження активів,
інформації та управління
державним майном
Методика розрахунку рейтингу
ризиковості для формування плану
проведення внутрішніх аудитів
територіальних відділень
Координаційного центру з надання
правової допомоги з метою оцінки
ризиків у діяльності системи БПД в
регіоні

Затверджене та
погоджене з Мінюстом
Положення про
облікову політику;
Погоджені директором
КЦ Положення про
облікову політику
регіональних центрів
Наказ про створення
комісії з переходу на
новий план рахунків;
Сформований
перехідний та вхідний
Баланси;
Нові інвентарні
(номенклатурні)
номери, присвоєні
об’єктам основних
засобів (іншим
необоротним активам)
Проведення 6
внутрішніх аудитів
(фінансовий та
відповідності) в
регіональних центрах з
надання БВПД та
підготовка звітів з
пропозиціями по
результатам
проведення аудитів

Затверджена Методика

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

Підготовка плану проведення внутрішнього аудиту на IІ
півріччя 2017 року

Проведення внутрішніх аудитів у територіальних
відділеннях Координаційного центру з надання правової
допомоги відповідно до плану проведення внутрішнього
аудиту на IІ півріччя 2017 року.

Здійснити перевірку організації роботи із запобігання
корупції та дотримання антикорупційного законодавства
працівниками РЦ з надання БВПД у Луганській та
Харківській, Одеській, Волинській, Рівненській областях.

Управління внутрішнього
аудиту

Управління внутрішнього
аудиту

Відділ запобігання
корупції

Травень - червень
2017 року

ІІ півріччя
2017 року

Луганська та
Харківська –
квітень;
Одеська –
червень;
Волинська –
липень;
Рівненська –
жовтень

Затверджений план проведення
внутрішнього аудиту відділом
внутрішнього аудиту
Координаційного центру з надання
правової допомоги на IІ півріччя
2017 року.
З метою оцінки діяльності установи
щодо законності та достовірності
фінансової і бюджетної звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку,
дотримання актів законодавства,
планів, процедур, контрактів з
питань стану збереження активів,
інформації та управління
державним майном.

Запобігання корупції серед
посадових осіб територіальних
відділень КЦ

Наказ Координаційного
центру про
затвердження плану
проведення
внутрішнього аудиту
Проведення 6
внутрішніх аудитів
(фінансовий та
відповідності) в
регіональних центрах з
надання БВПД та
підготовка звітів з
пропозиціями по
результатам
проведення аудитів.
4 перевірки для
забезпечення
комплексного
оцінювання можливих
корупційних ризиків та
їх усунення.

Пріоритет ІІІ. Децентралізація системи БПД, прозорість та підзвітність
Завдання 3.2. Управління людськими ресурсами
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

3.2.1.

Запровадження корпоративної культури

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Юридичне управління

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

ІІ півріччя 2017
року

Управління персоналом для
уникнення можливих ризиків
(плинність, лікарняні тощо) та
створення та підтримка
сприятливого мікроклімату в
організації

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Положення про
корпоративну культуру

3.2.2.

Впровадження соціальних програм

Юридичне управління

3.2.3.

Впровадження стратегічного документу з управління
персоналу

Юридичне управління

3.2.4.

Вивчення потреб працівників у навчанні/підвищенні
кваліфікацій; поліпшення умов праці та ін.

Юридичне управління

ІІ, ІІІ, ІV квартал
2017 року

ІІ півріччя 2017
року

ІІ, ІІІ, ІV квартал
2017 року

Вивчення потреб/можливостей
соціального (не грошового)
стимулювання працівників
Аналіз потреб у соціальному (не
грошовому) стимулюванні
працівників

2–3 анкетування
Відсоток задоволеності
від визначеної потреби

Система мотивації праці,
методологія оцінки ділових та
особистих якостей (планування,
прогнозування, залучення; ротація,
добір, адаптація, професійний
розвиток, оцінювання, формування
профілів компетенцій, просування
по кар’єрі)

Відповідні
порядки/положення

Аналіз потреб працівників

2–3 анкетування

Розвиток спроможності персоналу
системи БПД до комунікацій та
інформування

2 тренінги

Покращення якості розміщених
консультацій

Проведені
щоквартальні навчання

Управління комунікацій

3.2.5.

3.2.6.

Навчання комунікаційної мережі системи БПД у рамках
пріоритету (фахівців з комунікації РЦ та інтеграторів МЦ)

Забезпечення та участь у проведенні навчання
консультантів довідково-інформаційної платформи
правових консультацій «WikiLegalAid» з питань її
змістовного та технічного наповнення

Управління координації
системи надання
безоплатної правової
допомоги

Управління правового
аналізу та експертизи

ІІ, ІV квартал 2017
року

Протягом 2017
року

Пріоритет IV. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського
захисту у кримінальних провадженнях
Завдання 4.1. Побудова оптимальної моделі оформлення відносин з адвокатами - працівниками офісів громадського захисту у кримінальних
провадженнях (трудовий чи цивільний договір), системи оплати їх праці та управління людськими ресурсами
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

4.1.1.

Розроблення концепції та правового механізму для
пілотування змішаної моделі надання БВПД у
кримінальних провадженнях в окремих регіонах
Підпункт 6.7 пункту 6 річного плану реалізації на 2016
рік Плану дій щодо реалізації положень Стратегії
реформування судоустрою на 2015-2020 роки
Термін - грудень 2016 р.

4.1.2.

Організувати та забезпечити проведення круглих столів
за участі директорів РЦ та адвокатів, у містах, де
планується утворення офісів громадського захисту, з
метою обговорення проекту Концепції пілотування
змішаної моделі надання БВПД у кримінальних
провадженнях

4.1.3.

Розробити проект плану КЦ про утворення офісів
громадського захисту регіональними центрами у
Львівській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській,
Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській
областях та м. Києві із зазначенням відповідних завдань
та заходів, пов'язаних з утворенням офісів громадського
захисту (вимоги до приміщень, транспортного
забезпечення, формування карти покриття, визначення
необхідної спеціалізації, тощо)

4.1.4.

Відкриття та забезпечення роботи офісів громадського
захисту у Львівській, Чернігівській, Рівненській,
Житомирській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській,
Миколаївській областях та м. Києві із зазначенням
відповідних завдань та заходів, пов'язаних з утворенням
офісів громадського захисту

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

Управління
забезпечення доступу
Управління правового
аналізу та експертизи

Квітень 2017 року

Концепція пілотування змішаної
моделі надання БВПД у
кримінальних провадженнях в
окремих регіонах з визначенням
конкретних цілей, завдань,
очікуваних результатів тощо

проект Концепції

Травень 2017 року

Узагальнення пропозицій та
доопрацювання проекту Концепції

Узгоджена Концепція

Травень 2017
року

Проект плану КЦ про утворення
офісів громадського захисту
регіональними центрами у
Львівській, Чернігівській,
Рівненській, Житомирській та
Сумській областях із зазначенням
відповідних завдань та заходів,
пов'язаних з утворенням офісів
громадського захисту

План заходів щодо
відкриття офісів
громадського захисту

1 вересня 2017
року

Відкриття та забезпечення роботи
нових точок доступу до
безоплатної правової допомоги

Відкриття офісів
громадського захисту

Управління
забезпечення якості
Управління
забезпечення доступу
Управління
забезпечення якості
надання правової
допомоги

Управління
забезпечення доступу
Управління стратегічного
планування

Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги
Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Пріоритет IV. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського
захисту у кримінальних провадженнях
Завдання 4.2. Моніторинг та оцінювання результатів роботи адвокатів – працівників офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

4.1.3.

Вироблення нових критеріїв для проведення
моніторингу та оцінювання результатів роботи адвокатів
– працівників офісів громадського захисту у
кримінальних провадження

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

Управління
забезпечення доступу
Управління
забезпечення якості
правової допомоги

Листопад 2017

Оцінювання результатів роботи
адвокатів-працівників офісів
громадського захисту у
кримінальних провадженнях

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Анкета, дослідження

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Завдання 5.1. Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі бюджетне та фінансове управління
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення

1

2

3

4

5

6

5.1.1.

Впровадження системи автоматизації бізнес-процесів,
зокрема ведення проектів, завдань;
планування та контроль за виконанням

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Квітень 2017 року

Збільшення ефективності
використання робочого часу,
планування персональної роботи

100 % працівників
використовують
систему

5.1.2.

Впровадження системи обліку та налізу використання
робочого часу

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

ІІІ квартал 2017
року

Збільшення ефективності
використання робочого часу,
планування персональної роботи

Система встановлена
на всіх робочих станціях

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Завдання 5.2. Електронний документообіг та кадровий облік
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

5.2.1.

Впровадження та контроль за роботою системи
електронного документообігу

5.2.2.

Впровадження та контроль за роботою системи
кадрового обліку

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних
Організаційне
управління

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

лютий-квітень
2017 року

лютий-квітень
2017 року

Юридичне управління

Збільшення ефективності
використання матеріальних
ресурсів; вдосконалення
підготовки, доставки, обліку та
зберігання документів, їх
автентифікація, цілісність та
конфіденційність; скорочення
процедури погодження та
підписання документів

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

70 % документів
готується в системі, 100
% працівників
використовують
систему
Облікові картки
працівників; облік
кадрів; військовий
облік; планування
відпусток.

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Завдання 5.3. Створення інноваційних форм доступу до БПД
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення

1

2

3

4

5

6

Березень 2017
року

забезпечення доступу до
безоплатної первинної правової
допомоги шляхом реагування на
звернення громадян, які надходять
на єдиний телефонний номер
системи безоплатної правової
допомоги

5.3.1.

Утворення та забезпечення роботи Контактного центру
системи безоплатної правової допомоги на базі
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Сумській області

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних
Управління
забезпечення доступу до
правової допомоги
Управління правового
аналізу та експертизи

Відкриття та
функціонування
Контактного центру

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Завдання 5.4. Створення порталу системи БПД
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

Визначення цілей веб-порталу та його позиціонування
Написання та затвердження початкового ТЗ на
створення веб-порталу: структура; вигляд; технології
реалізації; сервіси, технічні вимоги
Розробка та затвердження дизайну веб-порталу, з
подальшою його інтеграцією в систему управління
контентом

5.4.4.

Наповнення веб-порталу інформацією

5.4.5.

Надання доступу та опублікування веб-порталу в мережі
Інтернет з подальшою технічною підтримкою

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Лютий 2017 року

Управління комунікацій

квітень-травень
2017 року

Інші структурні
підрозділи КЦ
Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

лютий-березень
2017 року

червень2017 року

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Концепція веб-порталу

Структурований та сучасний вебпортал БПД, який дасть змогу в
першу чергу клієнтам системи
дізнатись про результати
діяльності системи БПД, а також
ознайомитись із переліком послуг,
які надаються

Липень 2017 року

ТЗ веб-порталу

Затверджений дизайн
100 % наповнення
розділів веб-порталу
Запуск роботи порталу

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Завдання 5.5. Матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення

1

2

3

4

5

6

5.5.1

Впровадження та забезпечення інтеграції регіональних
та місцевих центрів БВПД до захищеного каналу
передачі даних

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

лютий-квітень
2017 року

Забезпечення захищеного каналу
зв’язку передачі даних в КІАС та
інших сервісів системи БПД

Побудовані захищені
канали зв’язку

5.5.2.

Модернізація існуючої інфраструктури

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

5.5.3.

Поточний ремонт офісних приміщень Координаційного
центру, розташованих на 3 – му поверсі

Організаційне
управління

Квітень – червень
2017 року

5.5.4.

Закупівля меблів для облаштування офісних приміщень
Координаційного центру, розташованих на 3 – му
поверсі

Організаційне
управління

Травень – червень
2017 року

5.5.6.

Перевірка технічного стану інженерних та охоронних
мереж КЦ, в тому числі системи кондиціонування,
вентиляції, перевірка вогнегасників в усіх офісних
приміщеннях Координаційного центру

Організаційне
управління

Травень – червень
2017 року

5.5.7.

5.5.8.

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей та
основних засобів

Розроблення та погодження з Укрдержархівом
номенклатури справ на 2017 та 2018 роки

Відділ бухгалтерського
обліку
Організаційне
управління
Організаційне
управління
Всі структурні підрозділи
КЦ

березень-квітень
2017 року

Жовтень – грудень
2017 року

Березень-квітвень
2017 року
Жовтень – грудень
2017 року

Підвищення мобільності, якості та
зручності виконання працівниками
свої посадових обов’язків

Повноцінно діюча
мережа
Відремонтовано 326 м2
офісних приміщень

Забезпечення належного стану
матеріально-технічної бази КЦ

Комплектація меблями
24 – ох робочих місць
для працівників центру
100 % функціонуючі
інженерні мережі та
охоронні системи

З метою контролю та збереження
матеріальних цінностей та
основних засобів

З метою впорядкування
документообігу

Звіт за результатами
інвентаризації
переданий до МЮ

Номенклатура справ

5.5.9.

Створення архіву справ КЦ

Організаційне
управління

Червень-липень
2017 року

5.5.10.

Розроблення Порядку організації здійснення контролю в
Координаційному центрі

Організаційне
управління

Березень-квітень
2017 року

З метою покращення виконавської
дисципліни та недопущення зривів
термінів виконання доручень

Порядок здійснення
Контролю

Щомісячно

З метою контролю та збереження
матеріальних цінностей, обліку
залишків та ефективного
планування

Реєстри до списання
Книга складського
обліку
Акти списання

З метою захисту орендованих
Координаційним центром
приміщень від пожежі, вибухів,
стихійних лих тощо

Договір страхування

5.5.11.

5.5.12.

Підготовка документів до списання матеріальних
цінностей (малоцінка) та списання

Укладання договору страхування майна

Організаційне
управління
Відділ бухгалтерського
обліку
Організаційне
управління

Листопад 2017
року

Архів

5.5.13.

Впровадження заходів з енергозбереження, зокрема
застосування енергоефективних освітлювальних
приладів

Організаційне
управління
Відділ бухгалтерського
обліку

Протягом року,
відповідно до
окремого плану
заходів

Економія коштів на споживання
енергоресурсів

Економії коштів
Кошторису на
споживання
енергоресурсів

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Завдання 5.6. Розвиток аналітичної спроможності

№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення

1

2

3

4

5

6

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Розроблення та вдосконалення структури аналітичної
довідки

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Щоквартально

Аналіз даних та макетування довідки

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Щоквартально

Презентація та публікація довідки для внутрішнього
використання, а також висвітлення на веб-порталі БПД

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Щоквартально

Наказ про
затвердження
оновленої структури
аналітичної довідки

Забезпечення системи БПД
аналітичною інформацією щодо
основних напрямів діяльності

Макет інформаційної
довідки

Інформаційнопрезентаційні
матеріали

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Завдання 5.7. Робота з інформаційними базами КІАС

№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

5.7.1.

Аналіз поточного стану статистично-аналітичної
складової КІАС

5.7.2.

Оптимізація та впорядкування баз даних КІАС

5.7.3.

Удосконалення модулів: реєстрація клієнтів; кабінет
користувачів; кабінет адвокатів; статистичного аналізу;

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних
Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних
Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Термін
(періодичність)
виконання заходу

Основний результат виконання
заходу

4

5

І квартал 2017 року

ІІ квартал 2017
року

Постійний моніторинг ефективності
існуючої системи надання БПД та
правових потреб громадян і
спільноти, посилення та розвиток
внутрішньої аналітичної
спроможність

ІІІ –IV квартал 2017
року

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Звіт про поточний стан
статистично-аналітичної
складової та пропозиції
по його оптимізації
Актуальна база КІАС

Працюючі нові модулі

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій
Завдання 5.8. Розбудова та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги
(КІАС)
№ з/п

Найменування заходу на виконання завдання
у разі наявності, посилання на інші стратегічні документи
та визначений ними кінцевий термін виконання

1

2

5.8.1.

Пошук та залучення менеджера проектів

Відповідальний
виконавець за захід
(на рівні управлінь/
самостійних відділів)
3

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

Термін
(періодичність)
виконання заходу
4

березень 2017
року

Основний результат виконання
заходу
5


внесення кінцевих правок
та затвердження технічного
завдання спеціального
програмного забезпечення КІАС;

проектна документація;

складання плану проекту;

узгодження термінів;

Найменування
індикатора виконання
заходу за наявності його
значення
6

Залучений менеджер
проектів


участь в підборі і
затвердженні проектної команди;

постановка робочого
процесу в команді (розробка,
тестування, робота з вимогами);

визначення пріоритетності
завдань;

відстеження стану проекту,
ходу виконання завдань;

відстеження термінів
виконання завдань;

спілкування з замовником
(Координаційний центр),
управління його очікуваннями;

надання замовнику
звітності про хід виконання
завдань і проекту в цілому;

презентація готового
продукту.

5.8.2.

Розробка спеціального програмного забезпечення КІАС

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

5.8.3.

Впровадження спеціального програмного забезпечення
КІАС

Управління
інформаційних
технологій та аналізу
даних

2017-2018 роки

2018 рік


сформовано технічні
засади для реалізації проекту;

створено структуру бази
даних спеціального програмного
забезпечення КІАС;

розроблено дизайн
користувацького інтерфейсу
спеціального програмного
забезпечення КІАС;

створено модулі;

інтегровано розроблені
модулі та перевірено їх
функціонування;

інтегровано електронний
цифровий підпис;

розроблено правила
розмежування доступу та безпеки;

налаштовано серверне
обладнання та механізми безпеки;

проведено навчання
працівників;

Розроблене та
повнофункціональне
спеціальне програмне
забезпечення КІАС, що
повністю відповідає
технічному завданню

Впроваджено
спеціальне програмне
забезпечення КІАС


організовано
впровадження спеціального
програмного забезпечення КІАС на
місцях;

узгоджено та розроблено
Порядок роботи з спеціальним
програмним забезпеченням КІАС.

