
зrrlчеlrня показЕпкп
резул ьтатпвц осIi вtlконапкя

заходу

Пллп фдкт

Ilаirмеll5lваrrпя показцliка
результатrrвrrосгi вцкопаIrrrя заходу

Har-tмelryBeHHя заходу для
вltl(оlIlння зцвдiпllя

п/п HsirMerlyBarlllя завдатlпя

0кLлькrсть заходlвЗахiд 1.1.2. Проведецвя
правопросвiтЕпцькоm заходу
"Правовий кiкозал" для qryдеЕтiв,

Впо, осiб з iпвалiднiстю, дiтей та
iнrпих осiб

226кiлькlgгь заход!вЗахiл'1.1.3. Проведеtlня
правопросвiтвицьких закодiв,
спрямовавю( Еа роз'ясневлtя змigгу
клlочовж реформ (змiн у
закояолавствi) у сферi сочiального
захисту, освiти, охорони здоров'я,
пенсiйного забсзпеqеЕця тощо

э 4KlJIbKtcтb заходlв3ахiд 1.1.4. Провелоrп,ur спiльlrих
зустрiчеr'i (круглi сголк, цЬьовi
ceMiHaprr, цевiнгл) з метою
нлlагод}(elllя сцlвпрацr з
коt!туIlальнвми устаllовамя,
юрнплчпвлпл клiнiкlцш, оргднiлItlи

мiсцевого самоврядуванвя,
громадськими органiзацiями дrя
обговорення вайакryальяiпкх
питань житг, грмад, захисту та
дотриманп, прав вра3rrивt|х
категорiй oci6, пiлвищепяя правовоi
обiзнаностi населснп,

6кlлькlсть заходtвЗахiд1.1.5. ПроведснЕя

3авдання 1.1,Р пliй досгуп та
iнr<лIозивнiсть

Звiт про вrrконаЕня квартального плану заходiв Хусгського пliсцевого центру з надання безоплатноi вторинпоi правовоi допомогп на

2020 piK у III KBapTaJIi

Прпidткr у plti
Ilсдовllкоllаllпл

плдllу

шедовш(онаЕЕя
давоrо заходу

вйбуrrооь через
запровадr(свнл

караrггшrrппt
заходiв

6

l



прsвопросвiтЕ[Iцьких заходiв,
спрrмоаанuх
яа запобi гаtп{я випадкам
домашпього цас}lльства,
дпскрIд|iнsцii, злочиЕностi

захiд 1.1.6. проведеЕtu( тематичних
ceMiHapiB, лекцiй, зустрiчей з
правовоi освiти для осiб, якi
наJIежатъ до основюrх соцiальких i

демоrрафiчних груп каселеllня,
iввалiдiв, neHcioHepiB

IoJlbкlcтb заходlв э з

Захй 1.1.7. Проведеннл
правопросвiтнкцьких заходiв,
спрямовавих назапобiганвя
безробiтгrо

кйькlсть заходlв 1з

захiд 1.1.9. проведення тематlчнlлх
ceMiBapiB, лекцiй, зустрiчей для дiтей
cl{piт, дiтеl-r, позбавленL!х
батькiвськоm пiклувавня. лiтей якi
перебраrоть у ск;tадних життевих
обставинах, дiтей якi пострая<далlл
внаслiдок восrл{Ех дiЙ та зброЙних
копфлiкriв

t(lлbкlcтb заходlв з

захiд 1.1.10. провсденgя тематичlIих
ceмiнapiB, зуgфiчей для ВIIО для
вирitшенrrя найб йьrц aкýraпbltl,D(
правовпх цитаЕь вказаноi KaTempii
насgлоttкя

кlлькlсть заходlв l

захiд 1.1- 1 l. проведення навчань
(ceMiHapiB, круглtrх сrолiв) з прав
шодиllл дlя представникiв
rорлrдtчт,lи х оryжб органiв державноi
влади та оргаtлiв мiсцевого
самовряду8аrrшя

кtлькrqIь заходlв l

Захiд 'l,1.12. Пiдготовка та
розмiщецrlя ва сайтirх дерхавних

кiлькiсть публiкачiй 6 6

6

t

t



орrанв, органtв мlсцевого
самоврядуванна, громадськ}тх
об'сднань iIIформацii прsвовою
хsрактеру, матЕрiаль щодо
функдiокуваrпя систсмц БПД

Захiд I.1. l3, Розмiщевrrя iнфрмацii
аажлuвоi для зшисгу прав лролrадя}l
(у тому числi соцiа:ъна рсклама) uа
офiчiйному всЬсайтi регiовального
ueнTpy, ценцiв зайнятосгi,
соцiальвих мсрежах, громsдсъких
мlсцlй

кiлькiсть публiкацiй з з

Захiд L!.14. Опублiкувашня у
друкованих мiсцевrтх ЗМI статсй
правового харsп€ру, консультацiй
та iнфрмацarr про доступ до
безоплапrоi правовоТ допомоги

кiлъкiсть пф.цiкацiй з 2

Захiд 1-1.15. Вшступ, на рФriо з

роз'ясненнями громцянаtл
гараЕговапиr( Тм Копсt,tfгуцiсtо та
законами Уцраiни прав у рiзrlих
сфервх життя

кiлькiФь sиgryпiв 1 l

Захiд 1.1.16. ВисDmи яа мiсцевому
те.лебаченнi з роз'яоuеццямtл
громадяцам гдраятованих i'M

Констrтцlцiею та законsми УкраiЪи
прав у рiзвuх сферах жlггтя

1

ЗахИ l. 1.17. Проведснп,i вуличttого
iнформуванвя васслсtrвя,

розповсlодкенЕ.[ ссред насеJIекЕя
iпфоршаuiйного дlукованого
впдаrшя Еа правову темаlику
вiдIовiдно до irгтсресiв цiJlьовоi
аудлtторiТ

кпькlсть заходlв 0

825 825

,Щовиконаня
даного заходу
персвссено на

насгупний
квартал

недов}fl(онання
далlого заходу

вiдбулось чсрсз
запровадкеrцul
караЕtкннrх

заходiв

кiлькiсть виgгупiв l

lE

|З*iл t.t.tЯ. Вr.*о*""", * тирапt



розповсю.щ(екgя власнцх
iнформацiйнrх матерiал jB (буt(лsгiв,

флаерiв, меюдичrtих матерiалis
тощо) щодо фуякцiоuуванпя системи
Бпд

Захiд 1.1.20. Оргаuiзацiя роботи
дистанцiйних хоцсультацiйцих
п}ткгiв прийому громадян пs бsзi
ДержOвпоi сл}Dкби зайrrятостi

к!льlQсть виlздlв 2l 0

Захiд 1.1.2l, Органiзацiя роботи
диставцйного консушmцifo iого
пуtткгу лрийому громадян ва базi
мiоьких та районвих Управлiнаях
соцiального захисту t!асеяецця

кlлькlсть виiздв l5 0

Захiд 1.1.22. Органiзацiя роботи
дистанцiйвкх коасультацiйшrх
пунri.тiв прийому гролtапяп у
примiщешш( териmрiальних
органiзацiй осiб з iнвмiднiglю,
виробничиti пiдприемствах УТОГ
(XycTcbKoi територiалькоi органiзачii
глухих УТОГ)

кшькlсть виIздв l 0

Захiд 1.1.23. Оргапiзацiл робопr
дистанцiйtrих коttсультацiйних
пучrсriв прийому гроlttадяц uа базi
вiйськовж чаотин, профiльuих
громадськюt оргавiзацiя< всrераяiв
вiйня

кlлъкlсть вtлздlв 0

Захiд 1.1.24. Органiзацiя робmи
дистанцiйurх консультацiйпо(
пункгiв прийому громаляп у
прпмiщеннi Великобичкiвськоj
сбпllщноi ради

кlлькlсть аивдlв з

неловиконання
даl{ого заходу

вiдбулось через
запроваджсflця
карантинних

закодiв

}Iедовrжонання
давого захо,цу

вiдбулось через
запроваджен вя

карацтияllлlх
заходiв

Еедовиконання
давого заходу

вiдбулось через
запровадхення
карантинних

заходiа

Еедовиконання
даною заходу

вИбупось черgз
запровадження
карацтинttих

заходiв

Есдовrrконаrцrя
даЕого заходу

вiдбулось через
запровадженн,
карантинацх

заходiв

l

0



Захiд 1.1.25. органiзацiя роботи
дистапцiйнrх коЕсультацiйнrх
пункгiв прийому гролtадян у
прцмiцешri УВП JФ 9 та
сцуктцtних пiлроздйiв фйii.ЩУ
(Цеlтгр пробацiЬ

кlлькlсть виlздlв l5 ,)
Недовrrкоиання
даrrоп) заходу

вiдбулось через
запровадженuя
караЕгrlнЕих

зrходiв

Заходiв 1.1.26. Оргаrriзацiя наданuя
адrесноi безоплатвоi тцtавовоi
допомоги ЕезахищенЕм верfiвам
насспевня

кlлькlсть виlздlв по Mlpl
цеобхiдцостi

цеаикованн_rl

даного заходу
вiдбулось чсрсз
запровалкеЕня
карантинних

заходiв

Зшй 1.1.27.Забезпсченн, достутry до
елекtроппt{х cepsiciB MiHicTepcTBa
юстrцii Укрsiни

кiшкigгь виiздь кеобхiдностi яе
виникilло

2 Зsвдs[ltя 1.2. WИLcgrlAid Зжiд l2.1. ýаповнеlця довiдково-
iвформацiйвоi плаформи прац)в!iх
консультачiй "WikiLegalAid

кiлькiоть консультачiй l l

Захiд 1.2.2.
Рсдацваrпrя та пiдrрямка в
акryальпому cTarri правових
консуrьтачй рзмiщенrаr в
ловiдково-iнформаuiйвiй шатформi
<WikiIзgalAiб

кlлькlсть оt{овлець 6 6

цо Mrpr
шеобхiдвосгi



Захiл 1.2.3,Пошуляризацiя довiдково_
iнформацiйноi платформи правовrтх
коl,tсультацiй KWikiLegalAid>

KlJlbKlcтb заходlв 1 l

з 3ахИ I.З.l, ЗалученrrJr п артlrФськпх
оргашiзачiй до спiвпрацi в частклi
персватцtавлсl пlя клiеггiв до
спецiмiзованих устsпов,
3апровадкення ефективного
механiзму переваправпення клiснтiв
мiж мерехею БПД та неrtалежними
пр овайдерами

кшькtсть з;йодtв l

Захiд 1.З.2. Пiдписанвя нових
Мсморанлулriв про спiвпрацю
(зуотрiчi, обговорсuLи рrзультатiв
спiвпtrlацi та напрашовання нових
пiдходiв). Укладення додаткових
угоддttемор rдумiв про
переЕаправлення. 3бiр, заповIrени2(
партнерамIr| aIlKeT партнерсьrcfl,
органiзацiй

кiльltiсть зустрiчей l

Ёчlgаftfrl Завдацпя 2.1. PEER RЕVIЕW Захiд 2. 1.1 .Оргаriзацй та
проsодсяня lФуглlr( столiв, робочих
зустрiчсй, трспiIlгiв для адвокатiв з
метою обговореппя складIих та
аIсryаJьЕпх, пктавь; поlлпрекня
позrгшвною досвiду, lФащпх
пракгик адвокатiв, якi працюють у
сисгемi БП.Щ

кlлькlсть зуfiрlчеи 1 l

Злвлаlrпя 2.3. ýtrаtсФс litigation 3ахiд 2.3.1. Виявлеrtня акýrальш{х
правових проблем (фаюiв
спстеr{них порушевь прав лtодияи),
пiдготовка та розробка заходiв

реагуванлrя ( буклети, брошури,

l

3авдаliпi lJ.
МсIашirм переrIапрlвлепrrя

l

1

6 кlлькrсть заходlв 1



пам|ягкIt, консультацii)

7 ЗахИ З,1.1.
Проведенlrя iнформацiйноi кампаrrii
про вiдtловпе правосудця, попryк i
за,цчення медiаторiв

кlлькlсть заходrD l

8 Зацдшшя 3,2. Meperxa
волоштсрiЕ/Дпrбосадорш Бf[l[

3ахiд З.2.I Проведення заходiв iз
залученкя та вiлбору потенцiйкпх
прстсндсrrгiв/волоrггерiв до сисгсми
БП! (iпформацiйно-роз'ясtlIовальна

робота серед, студеItтiв, акrивних
громадяк у рiзких цiпьовlос групах)

кlлькlсть заходlв l

9 3rцдапкя 3.3. Незалеzrснl
провайдерIt БП.ц

Захiд 3.3.1. Розвиток партнерських
мерехt та взасмодiя з органами
мiсчевою самоврядумння з мsIою
розроблешrя та прийшяття проектiв
мiсчевих програм кадаuня БПД,
залучення у якостi ii виконавцiв
якнайширшого кола громадських
органiзацй вiдповiдпого профirю

кIлькlсть заходlв l 1

Захiд 3.3.2. Надаtтвf, мегодичноТ
допомогlл ОМС щодо оргашiзацi'i
HиMrr яманtrrr БпД

кlлькlсть зустрlчеи 24 I,Iедовикоtrаrт
tlя дilного

закоду
вiдбулось

через
запровадков

llя
карантиннIIх

заходiв

3ахiд 3.3.3. Проведеннл робочих
зустрiчей та царал iз партнерами по
обговоренцю резудьтатiя роботи та
напраltюваввя повю( пiдходiв до
t{адацня БГЦ

кiлькiсть зусгlriчей l l

Злвдшдrя 3.1, Вiдновtrс прдвосуддя.
Мцiацi,

l

1

1



Захiд 3.3.4. Проведевня робочкх
зустрiчей iз прелставни каr,rп органiв
мlсцевого самоврядJванllя,
державних оргпвiв, громадськкх
оргапiзацй з MaToro наrrsrодження
спiвпрачi та розвитку партнсрських
мереж, заlIJaчення HoBI-D(

стейlсоrцерЬ, у тому числi,
створення нg}алеrolого провайдера
па piBHi терпторiалъЕих rромад.
Налаmдкепвя спiвпрацi з
tоридичними клiнiками

кйькiсгь зусгрiчей l l

10 3авдання 3.4. Впзначенrlя правовкr(
потреб громадян

Зжiл 3.4,1. Формування та
пiдrрнманпя в аlсýгальному cт0lli
мртя правовкх поцсб
терптор iальшлr громад

кiлькiсrь узалальпепl, l 1

l1 3авдаппя 4.1. вдоскопалене
управлiпвя спсгемоIо БП.Щ

Зsхiд 4.1.1. Проведевня рiзних
комунiкrпrвких заходiв щодо
обмiпу досвiдом та покращеЕня
взасмодii та результативносгi робmи
центiв з надапня безоплатfiоi
fiоркнноi правовот допомоги

кlлькIсть зlцодlв l

Захiд 4,1.2.Проведешlя МЦ
реryлярвоm монiторинry дiяьностi
бюро правовоi допомогн та
оцiнювання лкосгi пооrуг БII.Щ, що
вими rrФlаlоться

кlлькlстъ монlториЕгlв z з

|2 3двддппя 4.2. ОптнмЬваlri
вlrгратr

3ахiд 4.2.1.Пiдотовка до
впрOвадr(екня едекгровItого
кабiнеry адвоката сястеми БПД

по Mlpl
нсобхiдноqтi

необхiдrосгi не
виника.rlо

3ахЦ 4.2.2.ПЦготовка до
впровц)t(ення сисIЕмв електронного
докумеюообiIу

kulbkrcтb заходlв по Mlpl
необхiдностi

нсобхitшостi не
вl|никало

lз 3авдавпя 4.З. Iновацiйнпir портал 3ахiд 4.3. l .Забезпечеюrя достуIry
особн до елсктрояrса< ccpBiciB ПФУ,

клькrсть доступtв по Mipi
uеобхiдlосгi

2

':.,,..4

l

кlдькlсть зiD{одrв



lТ-рiшaнь правовtiх пнтаЕь ДФС задл, пркшвидшепЕ.r
процеryрк пйтверлх<сrurя
яалокrостi особr до сф'есгiв права
на Бвгц

!,ирекrор Богдан А.А.

I


