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Кварmальнuй план зажоdiв Ускzороdськоzо мiсцевоzо ценmру з наlання
безоплаmноt вmорuнноi правовоi dопомоеu на 3 кварmш 2020 року

п/п Найменування завдання
Наймекування заr(олу дпя

виконання завдання

Вiдповiдальний виконавець
захолу (на piBHi вiддiлу або

службовоi особи*)

TepMiH (лата)
виконання

заходу

Найменування
показника

результативностi
виконання заходу

Значення
показника

результативностi
виконання

з:rходу

1. Суб'екти вИповiдпого права мають рiвний доступ до безоплатноi правово[ допомоги

Захiд l. l. l. Провелення масштабвих
правопросвiтничьких заходiв

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП[ Серпень Кiлькiсть заходiв

3ахiд 1.1 .2. Проведення
правопросвiтниuького заходу
"Правовий кiнозал" д,,lя студентiв, ВПО.
осiб з iнвалiднiстю. дiтей та iнших осiб

Вiллiл праволросвiтництва та
налання БП.Щ

Вересень Ki.rlbKicTb заходiв l

Захiд 1.1.
Раннiй досryп та
iнклюзивнiсть

lд

!-l'"tý|2

l

]



з
Кiлькiсть заходiвЛипень-ВересеньВiллiл правопросвiтництва та

налання БП,Щ, бюро правовоi
допомоги

Захiд l. 1.3. Проведення
лраволросвiтничьких заходiв,
слрямованих на роз'яснення змiсту
ключових реформ (змiн у
законолавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони з,аоров'я,

соцiального захисту, пенсiйного
забезпечення, тощо

3Кiлькiсть заходiв
Липень-ВересеньВiллiл правопросвiтництва та

надання БП,Ц,, бюро правовоТ
допомоги

захiд 1.1.4. Провелення слiл ьних
зустрiчей (круглi столи, цiльовi
семiнари, тренiнги) з метою
нilлагодження слiвпрачi з
комунальними установами,
юридичними клiнiками, органами
мiсцевого самоврядування,
громадськими органiзацiям и д,tя
обговорення найактуальнiших питань
життя громад, захисту та дотримання
прав вразливих категорiй осiб,
пiдвищення правовоi обiзнаностi
населення

зКiлькiсть заходiв
Липень-ВересеньВiллiл праволросвiтництва та

налання БП,Щ, бюро правовоi
допомоги

Захiд 1. 1.5. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на запобiгання виладкам
домашнього насильс гва, дискриv iнашiТ.

злочинностi

Кiлькiсть заходiвЛипень-ВересеньВiллiл лравопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоТ

допомоги

Захiд l. 1.6,проведення тематичних
ceMiHapiB. лекuiй. зусlрiчей з правовоi
освiти для осiб. якi належать до
основних соцiальних i лемографiчних
груп населення. iнвалiлiв. пенсiонерiв

зК iл bKicтb захолiвJ lипен b-Bcpeceltb
Вiллiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоТ

допомоги

Захiл l, 1.7.Провелення
правопросвiтничьких заходiв,
слрямованих на запобiгання
безробiттю

3



Захiд l. 1.8. Проведення тематичних
ceMiHapiB, лекчiй, зустрiчей лля лiтей
сирiт, лiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, лiтей якi перебувають у
складних життсвих обставинах. дiтей
якi постраждали внаслiдок воснних дiй
та збройних конфлiктiв

Вiддiл лравопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

доломоги
Липень-Вересень Кiл bKicTb заходiв

JЛипень-Вересень кiлькiсть заходiв

Захiд l. 1.9. Проведення тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО шя
вирiшення найбiльш акryальних
правових питань вказаноi категорii
населення

Вiллiл праволросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоi

допомоги

Липень-Вересень Кiлькiсть публiкаuiй 6

Захiд 1.1.10. Пiлготовка та розмiщення
на сайтах лержавних органiв. органiв
мiсцевого самоврядування,
громалських об'слнань iнформачii
правового характеру, матерiалiв щоло
функчiонування системи БП,Щ

Вiмiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

допомоги

Липень-Вересень Кiлькiс,гь лублiкацiй з

Захiд 1.1. I l. Розмiщення iнформашii,
важливоi для захисту лра8 громалян (у
тому числi соцiальна реклама) на
офiцiйному веб-сайтi регiонального
центру! центрiв зайнятостi, сочiальних
мережах, громадських мiсцях

Вiддiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоТ

допомоги

зЛ ипень-Вересен ь Кiл bKicT,b публ iкацiй

Захiд !.1.12, Опублiкування у
друкованих м iсцевих ЗМlстатей
правового харак,геру, консультачiй та
iнформаuiй lIpo ,llос,гул ло беtоплаtноТ
правовоi лопомоги

Вiддiл лравопросвiтництва та
надання БПД, бюро лравовоТ

доломоги

9Липень-Вересень Кiлькiсть захсlдiв

Захiд l. l. l3. Проведення вуличного
iнформування населення,

розповсюдження серед населення
iнформачiйного лрукованого видання
на правову тематику вiлповiлно ло
iHTepeciB чiльовоТ аудиторii

Вiллiл праволросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоi

допомоги

lКiлькiс,гь виступ iB

Щиректор МЩ,
вiлдiл лравопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоi

допомоги

Вересень

Захiд 1.1.14. Висryпи на мiсчевому
телебаченнi з роз'ясненнями
громадянам гараятованих iM
Констиryцiсю та законами Украiви
прав у рiзних сферах життя



Захiд l,l ,l5. Публiчна презентацiя

результатiв дiяльностi Ml-{ та бюро
прааовоi допомоги jLля громад,
партнерiв та ЗМl

Вiддiл лравопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоТ

допомоги Jlипень
кiлькiсть

презентачiй

500ТиражСерпеньВiллiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

допомоги

3ахiд l. l . l6. Виготоалення та

розловсюдження власних
iнформачiйних матерiал iB (буклетiв,

фласрiв, метоличних матерiалis тощо)
щодо функцiонування системи БП.Щ

l2кiл bkicTb виiздiвЛ ипень-ВересеньВiллiл правопросвiтниц,|,ва та
надання БП,Ц,, бюро правовоi

допомоги

Захiд 1 ,1 .17. Органiзачiя роботи
дистанцiйних консультачiйних пунктiв
прийоvу громадян на базi ,ЩержавноТ
служби зайнятостi

Кiлькiсть виiЪдiвЛипень-ВересеньВiддiл праsопросвiтництва та
надання БПЛ

Захiл 1.1 . l8. Органiзачiя роботи
дистанцiйного консул ьтацiй ного пункту
лрийому громадян в
Ужl оролськtrvу чбltаснtlму t rrcllir а.lri

BeTepaHiB вiйни

5кiлькiсть виiъдiвЛ ипень-ВересеньВiмiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоТ

допомоги

Захiд l .l .l9. Органiзачiя роботи
дистанцiйного консультацiйного пункry
прийому громадян на базi мiських та

районних управлiнь соцiального
захисry населення

Iкiлькiсть витздiвВересеньВiллiл лраволросвi:,ництва r,a

надання БПД

Захiд I.1.20. Органiзаuiя роботи
дистанцiйного консультацiй ного пункту
прийому громадян у прим iщеннi
Ужгородського НВП Ng 2 УТОГ

:1кiлькiсть виiздiвJ Iипень-Вересень
Вiллiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

допомоги

Захiд 1.1 ,2I. Органiзачiя роботи
дистанцiйних консультачi йних пунктiв
прийому громадян на базi вiйськових
частин, вiйськоматiв, профiльних
громадських орган iзашiях BeTepaHiB
вiйни

6Кiлькiсть виiЪдiвЛипень-ВересеньВiддiл правопросвiтництва та
налання БП,Д,

Захiд 1.1.22. Органiзачiя роботи
дистанцiйного консультацiйного пункry
прийому Фомадян на базi ЧопськоТ
MicbKoT рали

I
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Захiд 1.3.
Мехапiзм
перенаправлення

Захiд 1.1.23. Органiзачiя роботи
дистанцiйних консультачiйних пунктiв
прийому громадян у примiщеннi
структурних пiдроздiлiв фiлii ДУ
кЩентр пробачii>

Захiд 1.3.2. П iдписання нових
Меморанлумiв про спiвлраuю (зустрiчi,
обговорення резул bTaTiB слiвпраui та
напрацюаання нових пiдходiв);
укладення додаткових
угол/меморандум iB про
перенаправлення; Збiр, заповнених
партнерами. А нкет лартнерських

Вiллiл правопросвiтництва та

налання БП,Щ, бюро правовоТ
доломоги

Директор МЦ, вiддiл
правопросвiтництва та надання

Бпд

Липень-Вересень Кiлькiсть виiЪдiв 9

з

По Mipi
необхiдностiКiлькiсть виiiдiвЛипень-I}ерссснь

Вiллiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоТ

допомоги

Захiд l . 1.24. Органiзаltiя наланвя
адресноТ безоплатноi правовоТ

допомоги незахищеним верствам
населення

По Mipi
необхiдностiКiл bKicTb зверненьЛипень-ВересеньВiллiл правопросвiтництва та

налання БП,Щ, бюро правоsоi
допомоги

Зах iд l . l .25. Забезпечення доступу до
електронних cepBiciB MiHicTepcTBa
юстицii УкраТни.

бкiл bkicTb оновленьЛипень-Вересень

Вiллiл лравопросвiтництва та
налання БП,Щ, вiллiл органiзачiТ

надання БВПД та роботи з iT

налавачами, бюро правовоТ
допомоги

Захiп 1.2. |.Релагування та пiдтримка а

актуальному cTaHi лравових
консультачiй розмiщених в довiдково-
iнформачiйнiй платформi
<WikiLegalAid>

lкiл bkicTb заходiвJlи пен ь

Вiддiл праволросвiтництва та
надання БПД, вiллiл органiзаuii

надання БВПД та роботи з ii'
налавачами, бюро правовоi

допомоги

Захiд 1.2.2,Популяризаuiя довiлково-
iнформачiйноi платформи правових
консультачiй <WikiLegalAid>

1
Захiд 1.2.
WikiLegalAid

lкiлькiсть заходiвВересень
Вiл.чiл лравопросвiтництва та
налання БП/|,, бюро правовоi

допомоги

Захiд l.З. l.Залучення партнерських
органiзачiй ло спiвпрачi в частинi
перенаправлення кл icHTiB до
спецiалiзованих установ.
3апровадження ефективного меlrанiзму
переналравленя клiснтiв мiж мережею
БПД та незалежними провайдерами

Вересень Кiлькiсть зустрiчей



органiзацiй

2. Клiснти отримують якiснi посл безоплатноi правовоi допомоги

4
]}axitt 2.1 .

PEER REvlEW

Захiд 2.1 .l .Органiзацiя та провелення
круглих столiв. робочих зустрiчей.
тренiнгiв лля адвокатiв з метою
обговорення складних та актуальних
питань; поширення позитианого
лосвiлу, краших практик алвокаriв, якi
працюють у системi БПД

Вiллiл органiзачiТ налання
БВПД та роботи з ii надавачами

Липень Кiлькiсть зустрiчей I

5

3ахiл 2.2. УкраIнська
школа практ]iчниt знань з
питань доступу до
правосудlя

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоi
доломоги Вересень кiлькiсть заходiв l

6
Захiд 2.3.
Strяtegic litigation

Захiд 2.3. l.Виявлення актуальних
правових проблем (фактiв сисl,емних
порушень прав людини), пiдготовка та

розробка захопiв реагування (буклети,
брошури, пам'ятки, консультачi'i)

Вiллiл лравопросвiтництва r,a

надання БПД, бюро правовоI
допомоги

l}cpccctlb Кiлькiсr,ь заходiв l

3. Люди у територiальних rромадах мають кращi можливостi для реалiзацi[ своТх прав

]
Захiд 3.1.
Вйновне правосуд;lя.
медiаltiя

Захiд. 3. I. l Проведення iнформачiйноi
камланiI про вiлновне правосуддя,
пошук i залучення мелiаторiв

Вiддiл лравопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоi

допомоги

Вересень кiлькiсть заходiв l

8

Захiл 3.2. Мережа
волоптерiв/Дмбасалорlt
Бпд

Захiд 3.2. l Провелення захолiв il
залучення та вiдбору потенчiйних
претендентiв/волонтерiв до системи

Вiллiл правопросвiтництва та
надання БПД. бюро правовоТ

допомоги

Вересень
кiлькiсть заходiв I

Захiд 2.2. l.Проведення iнформачiйноi
кампанii щодо залучення партнерських
громадських орган i]ацi й до YKpaTHcbKoi
школи правосуддя



БП{ (iнформаuiйно-роз'яснювiulьна

робота серел стулентiв, активних
громалян у рiзних цiльових групах)

9

l0

Захiд 3.3.
Незалежнi провдйдери
Бпд

Захiд 3.2.2. Розвиток партнерських
мереж та взасмодiя з органами
мiсцевого самоврядування з метою

розроблення та прийняття проектiв
мiсцевих програм налання БП,Щ,

залучення у якосr,i Тх виконавцiв
якнайширшого кола громадських
органiзачiй вiлповiлного профiлю

Вiддiл правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро правовоТ

допомоги

Липень-Вересень кiлькiсть заходiв l

Захiд 3.2.3. Надання методичноТ
допомоги ОМС щодо органiзацii ними
надання БПД

Вiллiл правопросвiтництва та
надання БПД, бюро правовоi

допомоги

Липень-Вересень Кiлькiсть зустрiчей 9

Захiд 3.2.4, Проведення робочих
зустрiчей та нарал iз партнерами по
обговоренню результатiв роботи та
напрацювання нових лiлходiв до
налання БП[

Директор Ml-{, вiллiл
правопросвiтництва та надання
БПД, вiддiл органiзацii налання

БВП,Щ та роботи з ii'
надавачами, бюро правовоi

допомоги

Липень-Вересень Кiлькiсть зустрiчей l

3ахiд 3.2.5. Проведення робочих
зустрiчей iз лредставниками органiв
м iсцевого самоврядування, державних
органiв, громалських органiзачiй з
метою налагодження спiвлрачi та
розвитку партнерських мереж,
залучення нових стейкхолдерiв, у тому
числi створення незалежного
провайлера на piBHi територiальних
громал; На,rагодження спiвпрачi з

юридичними клiнiкам и

Директор М l-{, вiллiл
правопросвiтничтва та надаяня

Бпд
Серпень Кiлькiсть зустрiчей l

lI
Захiд 3.4.
Визначення правових
потреб громадян

Захiд ].З.l. Формування та лiдтримання
в актуальному cTaHi карти правових
потреб територiальних громад

Вiллiл правопросвiтництва та
налання БП/l Вересень

кiлькiсть
узагi}льнень

l

4. Система безоплатно[ правово[допомоги € незалежною, клiснтоорiентованою, iнновацiйною, ефективною

Захiл 4.1 . | .Провелення Ml{ регулярного
монiторингу лiяльностi бюро правовоi
допомоги та оцiнювання якостi послуг

[иректор l\4Щ, вiллiл
правопросвiтниtlтва та надання

Л ипень-серпень
кiлькiсть

монiторингiв
.|

Захiд 4. t.
Вдоскондлене
управлiнпя системою

l]



Бпд БПД. що ним и надаються БП.Щ, вiллiл органiзачiТ налання
Бвпд

3ахiл 4. 1.2.Провелення рiзних
комунiкативних захолiв щоло обмiну
досвiдом га покращення взаt модij la
результативностi роботи rreHTpiB з
налання БВП,Щ

,Щиректор МЩ, yci siддiли MIl

Липень Кiлькiсть заходiв 1

l] Захiд 4.2.
Оптимiзованi витрати

Захiд 4.2. l.Пiдготовка до впровадження
електронного кабiнету адвоката
системи БП!,

Вiддiл органiзацii надання
БВП,Щ та роботи з ij fiадавачами Липень-Вересень кiл bkicTb захолiв

По Mipi
необхiдностi

Захiд 4.2.2.Пiдготовка до впровадження
системи електронного документообiгу

Вiлдiл органiзачiТ налання
БВП.Щ та роботи з ii надавачами Липень-Вересень кiлькiсть заходiв

По Mipi
необхiдностi

l4

Захiд 4.3.
Iновацiйний портал
IТ-рiшень правових
питань

Захiд 4.3. l .Забезпечення лоступу особи
до електонних cepBiciB ПФУ. ,ЩФС
задля пришвtlдшеIlIIя процедури
пiдтвердження належностi особи до
суб'сктiв права на БВПД

Вiллiл правопросвiтництва та
надання БПД, вiддiл органiзацiТ

надання БВПД та роботи з ij'
ttалавачалtи, бlоро правовоТ

допомоги

Липень-Вересень Кiлькiсть досryпiв
По Mipi

необхiдностi


