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квартальний план заходiв Ужгородського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги на I кварта л 2020 року

i) 20 2l року

езоплатно
Bol допом

","I Найменування завдання
Найменування заходу лля

викоIlання завдання

В iдповiдальний виконавець
заходу (на piBHi вiддiлу або

службовоТ особи*)

TepMiH
(дата)

викоllаIl1Iя
заходу

IJайменуваllllя Ilоказника
результативностi
виконання заходу

зllачеl-tня
IIоказ}lика

результати BHt,lcTi

викоllаll}lя
заходу

1 '€кти вiдпов ого п ва MatoTI, lвнии о безоплатнот правовот допомоги

Захiд 1.1. |. Провсдення
правопросвiтн ицького ]аходу
"ПравовиГt кillозал" дlя с,гудентiв, t]ПО,
осiб з iнвалiдltiсткl. дiтеii ,га ilrших осiб

l}ilt,,ti.ll ltpatltlt t1-1ocB i,rl l ]r ц1,I]а l,а
lla,ltaltltя БlI/{ |9 бсрс,lttя Kiзt r,Kicтt, захt,lдiв l

Захiд [.l.
Раннiй доступ та
iнклlозивrliсть

)

l



)
Захiд | .l .2. Провелсlrня
правопросвiтнllцькllх захо/li в.
спрямоваtlllх lla роз'ясllеltttя зм ic,r,y
клюttовltх рсформ (змill у
закоllодавствi) у сферi земеJlыlого
закоtlодавства, oxopoll и здоров'я,
соцiал ьного захl{с,гу, пенсi t"tного
забезпе.lенltяt тощо

вiшriл правопросвiтнtlцтва та
llалаtlllя БПfl. бкlро правовоТ

/l()помог1l

сiчеllь-
бсllезсttt,

l(iлькiсr,ь захtllliв з

Захiд | .l .3. I Iровелсtlня cпi.ltbHltx
зустрi.lеl,"l ( кругл i стол ll. lliJl boвi
сем iнари, TpeHiHl,rr),] мс,гоlо
налаголжеlllrя спiвrlрачi з
комунал bH1.1M ll установам и,
]оридиtIними клi tti кам и. оргаllам !l
м iсцевого самоврядуваllllя.
громадськllм lt trlrгаtt iзацiям и лля
обговоренtlя lлайактуаrtыli шrtх ltи,гаltь
життя громал, захис,гу 1,а до],рl|маIlllя
прав вразливих каr,сгорiй осiб,
пiдвищеllня гlравовот обiзIrаностi
населенI{я

lJi,,цilr правоlIросвiтнttll,гва та
llадаllня БIl/{, бюро правовrrТ

лоllомогtl
бсрсзсl l l,

с I!lcI I l,- Kirlt,Kicr-b ,]ахолiв
_,

Захiд |.l ,4. Провелеrrtlя
правопросвiтllицькltх заходi в.
спрямоваllllх tta запrrбiгаtlllя виtlа/lкам
домашнього llасllл ьс,гва, llискрим i l la tlii,
зло,tиttностi

l]i;mi.,l правопросвiтництва та
надаtllIя Бtlfl. бtоро rrpaBoBoi

допомоги
берсзсltl,
L:ltlсIlь- l( i.ll bttic,l,r"taxoлiIr

з

ЗаХiД l. 1.5.Проведеll1lя тeMa,г}illltrlx
ceMiHapiB, лекцiii. зус,грi,lеii з правовtlТ
освiти для осiб, якi lta;teжaтb до
ос}|овн их соцiальtlих i демогра(li,r lrlrx
груп llаселеlrltя, iнвалiлiв, llettciollcpiB

Вiд,цi.rr ltpaBotlptlcBiTH!tцTBa та
llаitанllя IiI l/(. бtорtl ltpaBoBoT

лоllомоглl

cIllcI Il,-
бсllсзсl t ь

Ki.ltbKicTl, захt.l/liв 3

Захiд l. 1.6.Провелення
правопросвiтн и цьк}lх заходi в,
спрямованих lta запобiганltя
безробiттlо

I]iдrriл lrравопросвiтllицтва та
llадаllllя БП{. бюро правовоТ

дOпомоги
березеl lb
cl[lellb-

l{ i.lr t,rtic,l r,,taxo/li tt a
_)



)
Захiд l. 1.7. Ilровелеttня тематичllих
ceMiHapiB. лскцiй. зустрi.lей дlя дi,гс1'1

сирi,l,, дiтей, позбавлеttих ба,гькiвського
пiклування, дiтей якi перебуваlоть у
складl{лlх я(t4т"1,€вих обставинах, дir,сii
якi постраiкдали внаслiдок во€ll1-1их /liй
та зброiirrrrх кrlttt|lл i KтiB

Вi.,rлiэl ltpaBoltpocBi,гlltlI1,1,Btl та
llадаlll|я lil l/[. бrtllltl llpitBoBoT

/lotlOM()I,tl

)

cl,Ic| ll,-
бсllс,rсt tl,

lti;lbKicтb захолiв а
_)

Захiл I. 1.8. Провеленl{я тематиllllих
ceMilrapiB, зустрi,tеl't для BIlO для
вирi шеttltя llаl:iбiльш актуалыlllх
правових пl.tтань вказаноТ катсгорii
насеJlе1lllя

Вiддiл правопросвiтllиllтва та
llалаtlllя БП{. бt<lро правовоТ

доllомог1.1

с l(lcl l l,-
бсllезсl ll,

l( i.rll,Kicтl,,laxtl71iв з

Захiд |. 1.9. l-|роведеtlllя llaBrlalIb
(ccMiHapiB, кругJlих cTo.1liB) з праl]
Jllол1ll lll лля lll]c/lcTaBtlltKi в tolrtUtlt,t l tttx
слу>кб cllrl,altiB дсржавttоТ вJlалlr та
оргаrri в м iсtlевого самоврялуваtll|я

I]iлдiл правtrrlросвiтIlиllтва та
]lалаlltlя БIlfl. бtоро llpaBoBoT

лопомоглl

J l I(),l,и ].| К i.rr bKic,l,t, зах(Ulil] l

Захiд | .l . l0. ГIiдготовка та розмiщеlll|я
tta сайтах лержавних органiв, оргаlliв
м iсцевого самоврядування,
громадських об'сднань i rrформаrlii
правового характеру, матерiалiв щоло
функuiоrrуваrtня сисr,ем и БГl/]

I}iллi.lr tl1,1aBtrrtpocBi,|,lIllц,I,Ba,га

lIалаllllя ljl |/[. бr<lрtl tllrltBtlBoi
/(()lloM()I,1.1

бсllсзсtlt,
cl(lclll,-

Кiлькiсть llублiкацiй б

Захiд |.L l I. Розмiщення iнформаuii,
важливоТ для захllсту прав громаляrl (у
тому числi соlдiальна реклама) lra
офi uiйному веб-сайтi регiоналыtого
центру. цегlтрiв зайнятостi, соцiаJIьних
мерсжах. громадських мiсцях

Вiддiл правtlпросвi,гllицтва та
надаllllя Б[lfl, бrtlро правовоТ

llоIlомоги
бсlrс,lсl l t,

с ltlcl lb-
Кiлькiсть гrублiкацiй J

Захiд 1.I.12. Опублiкуванttя у
друкованих мiсцевих Змl cTaTeit
правового характеру, консуrlьтацi й r,a
iнформачiГr про доступ до безоllлатllоТ
правовоТ лопомоги

I]iддiл t lpaBtlt tptlcBi,Ill ]t 1.11,1rа,га

надаll1lя БIl/[. бlоро llравовоi
лоtIомоги

ci,lcllt,-
бсlrсзсt lt,

I(i.lr r,Kicr r, ltчбll i tta tli l:i J



)
Захiд l. l. l 3. Проведеl{tlя вуJlиltного
iнформуваrrня населенltя,

розповсюджен ня серед населен ня
iнtРормацiйного друкованого видання
lla правову тсматику вiдповiдно до
i HTepeci в цiл ьовоТ аулиторiТ

I]iддiл правtlllросвiтll}rцтва та
нада1{}lя БПfl, бюро правовоТ

лопомоги

)

сlчсI I ь-
березеllь

Кiлькiс,гь ,taxo/(il] 9

Захi.rr l. l. l4. Публi,tltа прсзент,ацiя

результаr,iв лiялыtос,гi Ml[ та бrорсl
правовоТ допомоги дJlя громад,
rrapTrrepiB та ЗМI

Вiддiл правопрtlсвiтllицтва та
IlалаIIllя Бll!. бtоро правовоТ

лопомOги
с lllcl l l, К i:l ькiс,гь llрсзсl l,гацiй l

Захiд |.l" l5. ВигсlтвлеtlI|я та

розповсюдженllя влас}lих
iнформаui йнихматерiалiв (буклетi в,
tРласрiв, методиlt них матерiал iB Torrto)

щодо функцiоttування системи Бгl!

Вiлдiл правопросвi,гl|}iцтва,га
l|адаllIIя БГl!. бкlро правовоТ

лопOi\4()ги

с ltlel l ь-
березеltь

Тиралt 500

Захiд | .l. l6. Органiзацiя роботи
дистанцiйн их консуJlьтацiйних пунктiв
прийому громадян lra базi !,ержавноТ
служби зайнятост,i

вiддiл правопросвiтн14цтва та
налаlltlя БI-1!, бtоро rlpaBoBoT

лопомоги

cl(lcllb-
берсзсlrь

Кiлькiсть виrЪдiв l2

Захiд 1.1,l7, Органiзацiя роботи
дистанцi йtlого консультацiйltого пуIlкту
прийому громалян в
Уя<городськом у обласном у госпiтал i

BeTepaHiB вiйни

вiддiл правоrtросвiтllицтва та
налаrlня БПД

clt|ellb-
бсlrсзсt l t,

Кiлькiсть виiiдiв з

Захiд 1.1 ,l8. органiзацiя роботи
дистанцi йного консультацi йного tIyHKl,y
прийому громадян на базi мiських та

райtlнltих управлirlь соцiалыtого
захисту населеl{lIя

I]iддiл гtравоllросвi,гн}lцтва та
l{адаllI|я Бl lfl. бrоро правовоТ

доtlомоги
берсзень
CllIClll,-

Ki.llbKicTb виriдiв 5

Захiд l. l. l9. Оргаrliзацiя робо,ги
дистанцi йного ко}lсультаr{iйного пункту
прийому громадяIl у примiшсrrнi
Ужгородського tlВП Jt 2 УТоГ

вiддiл правопросвiтtlицтва та
llалаlrrrя Бllf{

бcpc,lcltt, Кirrькiс,гь виrЪдiв l
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Захiд l. 1.20, Органiзаlдiя роботлr
длrстан цi йн их консул ьтацi l"lH их пунк,гi в
прийому громадян на базi вiйськових
rlастин, Bi йськоматi в, проt}iлыrих
громадських оргаtriзацiях BeTepaHiB
Bil"ttlи

I]i.,t,lti:r rtpaBoпpocBiTIl1llll,Ba 1,а

lIадаIIIlя Iil lfi. бrоро пlrавовоТ
доlIомог1l

с l ll ctl l,_

берсзеtlь
Кi;tьt<iсгь виt'зltiв 4

Захiд l. 1.2 l. Оргаrriзаrtiя робtlти
дистан цi й t tого t(оtiсул ьта цi й tttrго llyl l кту
прийому громаля1l tta базi ЧопськоI
м icbKoT рапи

I]iлдiл правоltросвiтtl}lцтва та
надаrlrrя БПfl

c1,1cl{ ь-
березеllь

Ki.llbKicTb llиiЪ2liв 6

Захiд |. 1.22. Оргаrriзацiя робtrтlt
дистанцi йrl их коtlсул ьтацiйнrrх пylrKтi в
прийlому громадян у примiщеннi
структурtIих пiлрозлiлi в фiлii !У
<l_{eHTp пробачiТ>

Вi.ц.lri.lr lt1,1авопросв i,гll ll tlTBa,га
llадаIlI|я lil lfl, бrорtl правовоТ

ilоll()моги
березеtlь

с lllcl l l,-
Кi.rlr,Kicтb виrЪ,'tiв 9

Захiд 1.I.23. Органiзацiя надання
алресноТ безоr1.1tаr,ноТ пра вовоТ

допомоги незахищеним верствам
}lаселеlIня

вizuriл ltравогIросвi,гllиtlтва,га
llа/tаIlIlя БГl!. бюро правовоТ

допомогll

cltIcIlb-
березень

l( illl,Kicтt, ви rЪ:tiв
По Mipi

необхiдностi

Захiд |.l .24. ЗабезгlеttеlIltя доступу до
елоктронних cepBici в Mi нiстсрс,гва
tостицiТ УкраТrrи.

Вiддiл правоltросвiтtlицтва та
llадаttня БП!, бlоро llpaBoBoT

лоllомоги

cltlcl lb-
бсllс-зеt t t,

Кiлькiсть зверIiень
l lo Mipi

rrеобхiдностi

Захiд 1.2. l.Редагуваtt|l{я та пiлтримка tl

актуальному cTalt i tlравових
консультачiй розмitцеllих в доl}iдкOво-
i нформачi йl ri й rlllaTr|lopM i

<WikiLegalAid>

Вiлдiл правопрtlсвiтництва та
llадаllня БП!, вiллiл органiзачiТ

надаllня БВП/] та робо,ги з'iТ
lIarlaBallaM ll. бrоро правовоТ

до]lомоги

cl(lcl lL-
бсрсзсttь

l{iл bKicтb оl{овлеI l l, 6

2

Захiд 1.2.
WiKLegalAid

Захiд l .2,2. Популяризацiя довiдково-
i нtРормацi l'trroT п.патформ 14 правових
консультацi й <Wiki LegalAid>

Вi,дlлiл пра BoltpocBiTH 1.1 ц,гваl та
lладанIlя БГIl], вiллiл органiзачii

налання БВПД та роботи з tT

налаваllами. бlоро правовот

л()I|омOги

берсзеllь К i:lt,Kic,l,b зах(чli 1}

)



з
Захiд 1.3.

мсхаlliзм
персIlаправJIсtlltrl

Зах iл | .3. l .Зitлу,tсrrliя tlар,гl lel)cbKllx
органiзачiii ло сtliвпрацi lз ,lacTltHi
псрсllаправлсl lня K.ltit,l tTi в до
спецiа-rtiзоваIlliх ycTalloIt.
Заtlровалх<сl tltя c(lcKTttBlloгtr Mcxalt iзму
псрсI |а прil влсt lя Kll it, l tтi в м iя< м clrc>Kclo
БI-1/{ та llc,taJlc)l(ll llм lt ltpoва i'tлсрам и

I]i,lutiэr ItllaBorlpocBi,гll1,rllт,Ba та
llilJlаtlllя Iil I/[. бlоро ltlraBoBoT

llоll()могll
бсlrс,lсl lt, Кiлькiсть заходiв l

Захiд | .3.2. lliдпlrсtrIlt|я |lових
Меморанлум i в trpo ctli вtlраuю (зустрi.t i,
обговореrttlя рсзуль,га,гiв спiвпраui т,а

напрацюва}lllя tlових lriдходiв);
Укладсl ttlя лодаткоltlIх
угод/мемораt tлум i в llpo
переIlаправлсtrtlя; Збiр, заповtlсl!llх
парт}tерам]l, AttKcT llартllерських
оргаrriзацiй

flирек,гtlр MI_[. вirшiл
правоrrросвiтниtlтва,|,а ttалаl|tlя

Бпд
Jll(),I,ии Ki.llbKicTb зустрiчсй l

2. Клiснти отримують якiснi послуги безоплатноТ правовоi допомоги

4
Захiд 2.1.
PEER REVIEW

Захiд 2. 1.1.Оргаrriзацiя та проведення
круглих столiв, робо,tих зустрiчей,
тренiнгiв для алвокатiв з MeTolo
обговоренttя cKJlalUllrx,га акryал ьних
питань] поlU}tрення по,}итивного
лосвiлу. краlцllх практик алвокатiв. якi
працюlоть у системi БПfl

Bimrilr opl аtriзаltii lIаданllя
Бt]I Ul ,га pclбoтlt з ii ttaлaBa,taMlt

бсlrс,lсt t t, Ki.ll bKicTb зустр i.rей l

5
Захiд 2.2.
Strategic litigation

Захiд 2.2. l, Вия в.ltеtlttя актуаJlьних
l lpa B()Blix t tроб_ltсм ( rPa к гi в cltc,l el\4 ll их
поруtuеtlь прав Jltо/lини). пiдготовка та

розробка захо/ti в l]сагуваIlllя (букле,ги.
брошури, ttaм'яl,Kt,t, консультаtдii)

[}i.llrti.lr tlpaBoll1rocBi,I,1l1.1I1,1,Ba,|,а

Ila/lilllltя liI l/[. бl<lрtl lt1,1atltlBtli

llolloM()1,1l

JI l(),|,1.1 и l{illbKic,l,b заколiв l

)



)
3. Люди у територiальних громадах мають крзщi можливOстi для реалiзацii своТх прав

6

Захiд 3.1.
Вiдновне правосушя.
Медiацiя

Захiд. 3.1. l Проведенttя ilrформацiiilrоТ
кампанii про вiдновне правосуlulя,
пошук i зzutу,rення мелiаторiв

В iд.дi.гr правопросвiтtlllцтва,га
llада}lня Бllfi. бltlро правовоТ

доllомоги

березсtlь l(iлькiс,гь захолiв l

"|

Захiд 3.2.
Незалежlli провайдlсри
Бпд

Захiд З.2. l. Розвиток парт,Ilерськрlх
мерех( ,га взасмолiя з орга}lами
м iсцевого самоврялуваllня з ме,гоlо

1rозробltсttttя,га прttli l tяття проектi в

мiсцевих програм ltалання БllfJ,
,tдлуrlg1,,,, 

у якосl i iх BltKollaBltiB
я кllаl"iш!ирutого кOла громадських
органiзаui й вiдповiдного профi.llrо

I]iluriл правопросвi,гlIицгва,га
llалаlIllя IiIJ/[. бtорtl llpaBoBoi

лоllом()гл|

JIl0l,ии I( i:l r,кiс,rl,,захtчliв l

ЗаХi л 3.2.2. Надан ня методl1.t ноТ

допомоги оМС щодо оргаIiiзацii ]lllM}I
ttадання БПff

Вiддiл правогtросвiт}Il{цтва 1,а

llаланIlя БПfi. бtоро правовоi
лопомогtl

сiчеltь-
березеttь

l( i.ll bt<icTb зус,г1l iчей 9

Захiл 3.2.3. ПроведенIrя робсr.tих
зустрiчей та 1,1арал iз пар,гнерами lto
обговорен Hlo результатi в робоr,и та
напрацIованllя llових пiдхолiв до
tладання БП[

flиректор МЦ, вiддi.lr
правопросвir,ництва та }lадаllllя
БПf{. вiшriл органiзачiТ llадаl|t|я

БВПfl га роботrr з iT

tlaдaBallal\4ll. бrоро правовоТ

д()помогl,|

Jl l(),|-t1 }| Кiлькiсть зустрiчей 1

ЗаХiд 3.2.4. Гlроведеttrlя робо.tих,lустрi,rей iз представllttкам tt opt"attiB
м iсцевого самоврядуваlllIя, дерх(ав1-1их
органi в, грома/lськr.lх trргаr riзацi ii з
MeToto tlаJlагодження сlriвпраrli та

розIrитку l litртIlерських мсl]сж,
залуllсl l I lя нопl rx стс]"| Kxoll/te1,1 i в. у том у
.tислi створеtlня llсзаJlежl|оI,о
проваiiлсра на рiвlli,гериторiалыlltх
грOмал: l lалаlrtлit<снtlя clliBttpatti з
lорид!lrtним !t к"п illi кам и

!иректор МЦ, вiддiл
правопросвi,гtrицтва та надаtIl|я

Бгlл
бере,lеltь Ki.lr bKicтb зусr,р i.lей l

Захiд З.3.1. Формування та пiлтримаtltlя
в актуальI]ому с,ганi KapT,Ll tlравових
потреб територiал ьн 1.1x громад

Вiддiл ltравtrпросвiтIlицтва та
на.,rання БПД8

Захiд 3.3.
Визна.Iеllllя IIравових
потреб громадяIr

clllclIl, Kilr bKicTb узаI,аJl bl tcll ь

)

l

l



))
4. Система безоплатноi правовоi допомоги € пезалежноlо, клiснToopicHToBa HoIo, iнновацiйною, ефективною

9

Захiд 4.1.
Вдосконалене
управлiнrIя cltcTeMrrl0
Бпд

Захiд 4.1 . 1.I1ровслснllя М[{ рсгулярllоl,о
MoHiToptt ttгу дiяльностi бкlрtr lrpaBoBoT
допомогll та trцitlloBallltя якос,гi tlослуl,
БI1!,, rut-l t|им и t-lаllа1()т,ься

!иректор МЩ, вiллiл
правtrпросвiтl l и цтва та надаllllя
БПl[. вirшiл opl аlliзачiТ налаllllя
Бt]tчI

Jll(),l,tl ]l Ki.lt ькiс,гt, Mtll l ir,ориll гiв

Захiд 4,2. l.Пiдготовка /lo вllроRа/lже]ll|я
електроll ного кабi нсту адRоката
системи БПfi

I]iruriл opl,arl iзачii llада1ll|я
ljt]tlЛ та робо,1,1t 

,t tT ttaлaBa,taMtt
ci.lcllt,-

бс1-1с,lсl l t,
Кi.ltbKicтl, ,laxoдiв По Mipi

необхiдllt,lстi

l0 Захiд 4.2.
0птимiзованi виr-раr,и

Захi л 4.2.2.1 l iдготов ка llo в lll)()l]аджеll t lя
систеl\4 и слектроlI Hot,o локум сttr,ообi гу

Ilirurirr o1lгalt iзаltiТ lla/laI ll lя
Бt}l l/{ la 1rобоr,tr з iJ ltaдarBa,taMll

clrlcllb-
бсllс,lсt l t,

I(i;rbKic,гl, заходiв Ilo Mi1-1i

tlctrбx i/tl ttlc,l,i

ll
Захiд 4.3.
Iновацiйший порr,а.ll
IТ-рiшепь правових
питашь

Захiд 4.3. l .Забсзпе,tеttltя лоступу особll
до еJtектронttих cepBiciB ПФУ, ДФС
задJlя приш вllдшен}lя процедури
пiдтверлжснlrя llалежlrостi особlr до
суб'сктiв права tla БВПД

[]iшriл правсlпросвi,гtlиlIтва,|,а
llilлання БtlД, Biluli;r органiзачiТ

lrадання БВГIД та роботи з if
t|алаваtlам l|. бtоро правовоТ

лQпомог1l
бсре,lсl l t,

cltlell ь-
Кiлькiсr,ь 71оступiв

По Mipi
необхiлttостi

l


