
Звіт про виконання плану діяльності Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 
2020 рік у IV кварталі  

 
 
 

п/
п 

Найменування 
завдання  

 

Мета та 
основний 
результат 

виконання 
завдання  

Найменування заходу для 
виконання завдання 

Відповідальний 
виконавець заходу 

(на рівні відділу 
або службової 

особи*) 

Найменування 
показників 

результативност
і виконання 

заходу 

Значення показника результативності 
виконання заходу 

План  Факт 

Примітка у 
разі 

недовиконан
ня плану 

 

I Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 

1 

1.1. Визначення 
правових 
потреб 

громадян 

Нові інструменти 
через 

комунікацію. 
Розробка єдиної 

методики 
проведення 

дослідження. 
Реалізація 
спільних 

програм з 
громадою. 

1.1.1 Спільні наради з 
представниками ОМС щодо 

наявності проблемних 
питань у громаді 

Керівництво Центру 
та Бюро правової 

допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 3 - 

1.1.2 Опитування серед 
громадян 

Керівництво Центру 
та Бюро правової 

допомоги 

Кількість осіб, які 
пройшли 

опитування 
500 500 - 

1.1.3 Надання актуальної 
інформації для формування 
та підтримки в актуальному 
стані карти правових потреб 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
актуалізацій 

1 1 - 

2 

1.2. Підвищення 
правової 

обізнаності, 
посилення 
правової 

спроможност
і людей і 
громад 

Забезпечення 
можливостей 

реалізації 
громадянами 
своїх прав та 

використання 
інструментів 
захисту прав. 

1.2.1 Проведення 
правопросвітницьких 

заходів для безробітних 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
2 15 - 

1.2.2 Проведення семінарів 
та лекцій, спрямованих на 
запобігання домашнього 

насильства, дискримінації, 
злочинності 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
5 6  - 



1.2.3 Проведення семінарів 
та лекцій, спрямованих на 

роз’яснення змісту 
ключових реформ (змін у 

законодавстві) у сфері 
соціального захисту, 

пенсійного забезпечення, 
освіти, охорони здоров’я, 

тощо 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
5 5 - 

1.2.4 Проведення постійно 
діючих 

правопросвітницьких 
семінарів/форумів з 

найактуальніших питань 
життя громад, зокрема 

захисту прав споживачів 
комунальних послуг, 

організації ОСББ, 
безоплатного отримання 

земельних ділянок, 
громадської безпеки із 
залученням партнерів 

Центру з числа громадських 
організацій, державних 
установ та комунальних 

установ органів державної 
влади та місцевого 

самоврядування 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
3 3 - 

1.2.5 Правопросвітницькі 
заходи в навчальному 

середовищі 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
12 6 

Відмова 
керівництва 
закладів у 
зв’язку із 

карантинними 
обмеженнями 

  

1.2.6 Виступи на 
телебаченні, радіо та 

публікації у ЗМІ, інтернет-
виданнях 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
виступів 

(публікацій) 
4 4 - 

3 
1.3. Підвищення 

рівня обізнаності 

Поширення 
інформації про 
систему БПД. 

1.3.1 Інформаційно-
роз’яснювальні заходи 

щодо  популяризації 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Кількість 
проведених 

заходів 
7 7 - 



про систему 
надання БПД, 
популяризація 

Населення знає 
про можливість 

отримати 
безоплатну 

правову 
допомогу та 

сервіси системи 
БПД. 

системи БПД Бюро правової 
допомоги 

1.3.2 Популяризація системи 
БПД через друковані ЗМІ, 
телебачення та інтернет-

ресурси 

Відділ 

правопросвітництв

а та надання БПД, 

Бюро правової 

допомоги 

Кількість 
розміщених 
матеріалів 

3 3 - 

1.3.3 Виготовлення, друк та 
розповсюдження 

роздаткового матеріалу, 
плакатів та візиток про  

систему БПД 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
розповсюджени

х матеріалів 
1200 1200 - 

1.3.4 Публічна презентація 
результатів діяльності МЦ 

разом з бюро правової 
допомоги для громад, 

партнерів та ЗМІ 

Директор Центру, 
відділ 

правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
презентацій 

1 1 - 

4 

1.4 Створення 
мережі 

волонтерів 
БПД 

Підвищення 
довіри до 
системи. 

Волонтер як 
зв’язок і 

провідник 
громади та 

системи БПД, 
популяризація. 

1.4.1 Проведення зустрічей 
та співбесід зі студентами 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
6 1 

Відмова 
керівництва 
закладів у 
зв’язку із 

карантинними 
обмеженнями 

1.4.2 Проведення зустрічей 
та співбесід з активними 

громадянами 
(представниками громад) 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 1 - 

1.4.3 Відкритий діалог з 
клієнтом за результатами 

успішного вирішення кейсу 
за участю ЗМІ 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

За згодою - - - 

5 
1.5 Розвиток 

партнерськи

Розроблення та 
прийняття 
місцевих 

1.5.1 Робочі зустрічі з 
партнерами та 

представниками ОМС 

Керівництво Центру 
та Бюро правової 

допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 3 - 



х мереж та 
взаємодія з 
органами 
місцевого 

самоврядува
н-ня 

програм 
надання БПД 

1.5.2 Розробка та прийняття 
місцевих програм надання 

БПД 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
розроблених 

програм 
1 3 - 

II Доступні та якісні послуги системи БПД 

6 

2.1. Пошук 
незалежних  
провайдерів 

БПД, 
налагодженн
я комунікації 

Спільна 
реалізація 

сервісів БПД 
разом з 

територіальним
и громадами. 

2.1.1 Робочі зустрічі з ОМС 
 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 1 - 

2.1.2 Навчання 
представників ОМС 

використанню довідково-
інформаційної платформи 

правових консультацій 
Wikilegalaid 

Керівництво Центру 
та Бюро правової 

допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 1 - 

2.1.3 Навчання 
представників ОМС 

забезпеченню доступу до 
електронних сервісів 
Міністерства Юстиції 

Керівництво ОМЦ 
та Бюро правової 

допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 1 - 

2.1.4 Навчання 
представників ОМС 

кваліфікованому 
пропонуванню послуг 

медіації 

Керівництво Центру 
та Бюро правової 

допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 - 

Перенесено на 
наступний рік за 
домовленістю з 
представниками 

ОМС 

7 

2.2. Створення 
ефективног
о механізму 
перенаправл

ення 

Надання 
комплексу 

послуг. 
Налагодження 

зворотнього 
зв’язку для 
визначення 

рівня 
задоволеності 

клієнта 
наданими 
послугами. 

2.2.1 Робочі зустрічі щодо 
визначення ефективного 

механізму перенаправлення 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 1 - 

2.2.2 Налагодження 
зворотнього зв’язку за 

результатами 
перенаправлення 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Постійно - - - 

8 
2.3. Розвиток 

довідково-

Популяризація 
платформи. 
Підвищення 

 
2.3.1 Популяризація через 

ЗМІ, телебачення та 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Кількість 
розміщених 
матеріалів 

1 1 - 



інформаційн
ої 

платформи 
правових 

консультаці
й 

WikiLegalAid 

якості надання 
правових 

консультацій. 
Розширення 

кола експертів. 

інтернет-ресурси 
 

Бюро правової 
допомоги 

 

2.3.2 
Інформування/демонстраці

я  в навчальному 
середовищі довідково-

інформаційної платформи 
правових консультацій 

Wikilegalaid 
 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 

1 1 - 

2.3.3 Проведення зустрічей 
з метою залучення 

правників  як експертів для 
підготовки статей та їх 

розміщення на довідково-
інформаційній платформі 

правових консультацій 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 

- - - 

2.3.4 Підготовка правових 
консультацій та наповнення 

довідково-інформаційної 
платформи правових 

консультацій WikiLegalAid 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
підготовлених та 

розміщених 
консультацій 

2 4 - 

2.3.5 Перевірка, 
редагування та підтримка у 

актуальному стані 
складених та розміщених 

правових консультацій 
членами робочої групи 

Центру 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Постійно - - - 

9 

2.4. Розвиток 
мережі 

партнерів 

Налагодження 
якісної співпраці. 

Надання 
методичної 
допомоги. 

2.4.1 Аналіз ефективності 
співпраці з наявними 

партнерами 

Керівництво 
Центру, відділ 

організації надання 
БВПД та роботи з її 
надавачами, Бюро 
правової допомоги 

Кількість 
проведених 

аналізів 
1 1 - 

2.4.2 Пошук та 
налагодження співпраці з 

новими партнерами 

Керівництво 
Центру, відділ 

організації надання 
БВПД та роботи з її 
надавачами, Бюро 
правової допомоги 

У разі наявності - - - 



2.4.3 Надання методичної 
допомоги за відповідним 

напрямом співпраці 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

У разі 
необхідності 

- - - 

10 

2.5. Забезпечення 
роботи 

дистанційни
х пунктів 

доступу та 
мобільних 

консультат
ивних 

пунктів 

Забезпечення 
доступності 

послуг. 
Ефективність 

точок доступу до 
безоплатної 

правової 
допомоги. 

2.5.1 Забезпечення роботи 
МКП/ДКП доступу до БПД 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
МКП/ДКП 

2/21 2/4 

Тимчасове 
припинення 

роботи ДКП у 
зв’язку із 

карантинними 
обмеженнями 

2.5.2 Забезпечення роботи 
ДКП в м. Южне,  

м. Чорноморськ та  
м. Теплодар 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість виїздів 18 - 

Тимчасове 
припинення 

роботи ДКП у 
зв’язку із 

карантинними 
обмеженнями 

2.5.3 Забезпечення роботи 
ДКП в сільських, селищних 

радах 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість виїздів 5 - 

Тимчасове 
припинення 

роботи ДКП у 
зв’язку із 

карантинними 
обмеженнями 

2.5.4 Забезпечення роботи 
МКП у військових частинах 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість виїздів 2 2 - 

2.5.5 Аналіз ефективності 
роботи МКП/ДКП та 

прийняття відповідних 
управлінських рішень 

Керівництво Центру 
Кількість 

проведених 
аналізів 

1 1 - 

11 

2.6. Підвищення 
якості  

послуг, які 
надаються 
системою 
БПД 

 

Клієнти 
отримують якісні 

послуги. 
Підвищення 

задоволеності 
клієнтів 

наданими 
послугами. 

Забезпечення 
зворотнього 

2.6.1 Надання консультацій 
в письмовому вигляді у 

формі експертно-правової 
оцінки питання 

 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
наданих 

консультацій 
420 797 - 

2.6.2 «Складаємо за 
зразком» (розробка та 

розміщення у відкритому 
доступі зразків 

процесуальних документів) 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
розроблених 

зразків 
процесуальних 

документів 

5 5 - 



зв’язку з 
клієнтами. 

2.6.3 «Скринька 
задоволення» (розробка та 
розміщення у відкритому 
доступі відгуків клієнтів) 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Виготовлення 
скриньки  

- - - 

2.6.4 «Швидка 
консультація» (підготовка та 

розміщення типових 
консультацій у відкритому 

доступі для клієнтів) 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
розроблених 

типових 
консультацій 

5 5 - 

Аналіз практики 
надання БВПД, 
обмін досвідом 
та обговорення 

проблемних 
питань 

2.6.5 Робочі зустрічі з 
адвокатами, які надають 

БВПД 
Керівництво Центру 

Кількість 
проведених 

зустрічей 

1 1 - 

2.6.6 Аналіз позитивної 
практики надавачів БВПД 

 

Керівництво 
Центру, відділ 

організації надання 
БВПД та роботи з її 

надавачами 

Постійно, але не 
менше 

3 3 - 

III Посилення потенціалу системи надання БПД з надання правової допомоги з питань земельного права  

12 
 
 

3.1 Посилення 
захисту прав 

громадян у 
сфері 

земельних 
відносин 

Кваліфіковані 
кадри. 

Опанування 
нових знань 

умінь та навичок 
працівниками. 

Навчання. 
Клієнти 

отримують якісні 
послуги. 

3.1.1 Визначення осіб, 
відповідальних за 

посилення правової 
спроможності громадян у 
сфері земельних відносин 

Керівництво Центру 
Кількість 

відповідальних 
осіб 

- - - 

3.1.2 Навчання працівників, 
які здійснюватимуть 

надання БПД з правових 
питань, пов’язаних із 

земельними 
правовідносинами 

Керівництво Центру 
У разі 

проведення 
- - - 

3.1.3 Складення цільового 
плану щодо посилення 
правової спроможності 

громадян у сфері земельних 
відносин 

Керівництво Центру 
Кількість 

складених 
планів 

- - - 



3.1.4 Аналіз питань, з якими 
звертаються до Центру та 
Бюро правової допомоги 

Відділ 

правопросвітництв

а та надання БПД, 

Бюро правової 

допомоги 

Постійно - - - 

3.1.5 Підготовка та надання 
письмових консультацій з 
питань земельного права 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
підготовлених 
консультацій 

80 287 - 

3.1.6 Підготовка правових 
консультацій та наповнення 

довідково-інформаційної 
платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 
з питань земельного прав 

Відділ 

правопросвітництв

а та надання БПД, 

Бюро правової 

допомоги 

Кількість 
підготовлених 
консультацій 

2 2 - 
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3.2 Посилення 
правової 

спроможнос
ті громадян 
та громад у 

сфері 
земельних 
відносин 

Забезпечення 
можливостей 

реалізації 
громадянами 
своїх прав та 

використання 
інструментів 

захисту прав у 
сфері земельних 
правовідносин. 

3.2.1 Проведення 
правопросвітницьких 

заходів з питань земельних 
правовідносин 

Відділ 

правопросвітництв

а та надання БПД, 

Бюро правової 

допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
6 27 - 

3.2.2 Проведення виїзного 
консультування громадян 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
48 30 

У зв'язку зі 
збільшенням 

кількості виїзних 
правопросвітниц
ьких заходів на 
яких відбулося 
консультування  

3.2.3 Зустрічі з аграріями з 
проблемних питань 

земельних правовідносин 

Відділ 

правопросвітництв

а та надання БПД, 

Бюро правової 

допомоги 

У разі наявності 
проблемних 

питань 
1 1 - 



3.2.4 Налагодження 
взаємодії з ОТГ та ОМС у 

сфері земельних 
правовідносин 

Керівництво 
Центру, Відділ 

правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

Кількість 
проведених 

заходів 
1 1 - 

IV Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 
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4.1. Розвиток 
людського 

потенціалу. 
Управління 
людськими 
ресурсами 

Кваліфіковані 
кадри. 

Опанування 
нових знань 

умінь та навичок 
працівниками. 

Навчання, обмін 
досвідом, 

наставництво. 
Ефективне 

управління та 
розвиток 

людського 
ресурсу. 

4.1.1 Навчання працівників 
Центру, у тому числі на базі 

правових клубів 
PRAVOKATOR 

Керівництво Центру 
Кількість 

навчальних 
заходів 

5 5  

4.1.2 Обмін досвідом Керівництво Центру 
Кількість 

проведених 
заходів 

2 2 - 
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4.2 Взаємодія між 
РЦ та МЦ. 
Розвиток 

вертикально
ї та 

горизонталь
ної 

комунікації у 
системі 

Обмін досвідом. 
Єдиний підхід до 

прийняття 
управлінських 

рішень. 

4.2.1 Участь в засіданнях 
Керівної ради 

Керівництво Центру Кількість заходів 1 1 - 

4.2.2 Участь в кураторських 
годинах за основними 
напрямами діяльності 

Начальники 
відповідних 
структурних 
підрозділів 

Кількість заходів 1 1 - 

4.2.3 Робочі зустрічі Керівництво Центру За необхідністю - - - 
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4.3 Моніторинг 
діяльності 

центрів БПД 

Забезпечення 
належної 

організації 
роботи центрів. 
Забезпечення 
ефективності 

точок доступу та 
використання 

ресурсів 
системи. 

4.3.1 Аналіз роботи, 
ефективності та 

навантаження відділів 
Керівництво Центру 

Кількість 
проведених 

аналізів 
1 1 - 

4.3.2 Плановий моніторинг 
роботи Центру та 

підпорядкованих відділів 
Керівництво Центру 

Відповідно до 
плану 

1 1 - 



Оптимізація 
витрат. 
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4.4 Інноваційні 
підходи у 

функціонува
нні системи 

БПД 

Розвиток 
інклюзивності. 

БПД Онлайн. IT-
рішення 
правових 

питань. Strategic 
litigation. 

Впровадження 
медіації. 

Запровадження 
спеціалізації 

центру. 

4.4.1 Використання QR коду 
у роботі Центру 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

За наявністю 
потреби 

- - - 

4.4.2 Медіація в сімейних та 
спадкових справах 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

За наявністю 
спору 

- - - 

4.4.3 Наповнення відеотеки 
правових консультацій 

Відділ 
правопросвітництв
а та надання БПД, 

Бюро правової 
допомоги 

За потребою - - - 
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4.5 Матеріально-
технічне 

забезпечення 
та розвиток 
інфраструк

тури 

Сприятливі, 
безпечні та 
комфортні 

умови роботи 
працівників. 
Розбудова та 

удосконалення 
існуючої 

інфраструктури. 
Програмне та 

технічне 
забезпечення. 

4.5.1 Запровадження 
проекту «правовий кінозал» 

Керівництво Центру Кількість показів 1 - 

Відкладено у 
зв’язку із 

карантинними 
обмеженнями 

4.5.2 Запровадження 
зйомки роликів за участю 

працівників Центру 
Керівництво Центру Кількість зйомок 1 1 - 
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