
ЗАТВЕРДЖЕНО

В.Ю.Попадинець
ютий 2020 року

Рiчний план дiяльностi Хустського мiсцевого центру з надання безоплатноi
вторинноi правовоi допомоги на 2020 piK

значення показникiв
результативностi виконання

заходу по регiону в цiлому та в
розрiзi виконавцiв окремо

Вiдповiдальни
й виконавець

захолу (на
piBHi вiддiлу

або службовоi
особи)

I п пI Iv Разом

п/п Найменування
завдання

мета та основний
результат
виконання
завдання

Найменуванця заходу
для виконання

завдання

Богдан А.А.
Худинець М.В
Белень С.В.
Банк А.В.
селебiнка
ю.ю.
Коцоловець
о.м.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
заходiв

0 1 1 21 Завдання 1.1.
Раннiй доступ та
iнклюзивнiсть

пiдвищення
рiвня правовоi
культури
населення,
обiзнаностi осiб
щодо можливостi
вирiшення
проблем у
правовий спосiб

Захiд 1.1.1. Проведення
маштабних
правопросвiтницьких
заходiв

,t

центру з надання'/ r1

у областi

_\\

Найменува-
ння

показникiв
результатив

HocTi
виконання

заходу

1. Суб!скти вiдповiдного права мають рiвний доступ ло БПff

0



Захiд'1.1.2.
Проведення
правопросвiтницького
заходу "Правовий
кiнозал" для студентiв,
ВПо, осiб з
iнвалiднiстю, дiтей та
iнших осiб

Богдан А.А. .

Худинець М.В.

Богдан А.А.
Хулинечь М.В
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
заходiв

кiлькiсть
заходiв

l

6

l

6

l

6

1

6

4

24
Захiд 1.1.3.
Проведення
правопросвiтницьких
заходiв, спрямованих на
роз'яснення змiсту
кJIючових реформ (змiн у
законодавствi) у сферi
соцiального зЕlхисту,
освiти, охорони здоров'я
пенсiйного забезпечення
тощо

Захiд 1.1.4. Проведення
спiльних зустрiчей
(круглi столи, цiльовi
семiнари, тренiнги) з
метою ншIагодження
спiвпрацi з
комунальними
УСТаНОВZlП,lИ,
юридичними клiнiками,

Худинець М.В.
селебинка
ю.в.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
заходiв

J J J J |2



органами мiсцевого
самоврядування,
громадськими
органiзацiями для
обговорення
найактуальнiших питань
життя громад, зz}хисту та
дотримання прав
врiвливих категорiй осiб,
пiдвищення правовоi
обiзнаностi населення
Захiд l. 1.5. Проведення
правопросвiтницьких
заходiв, спрямованих
на запобiгання випадкаN,I

домашнього насильства,
дискримiнацii,
злочинностi

Богдан А.А.
Хулинечь М.В.
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
заходiв

6 6 6 6 24

Захiд 1.1.6. Проведення
тематичних ceMiHapiB,
лекцiй, зустрiчей з

правовоi освiти для осiб,
якi належать до
основних соцiальних i
демографiчних груп
населення, iнвшliдiв,
пенсiонерiв

Хулинець М.В.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
заходiв

J J J a
J l2



Захiд 1.1.7.
Проведення
правопросвiтницьких
заходiв, спрямованих на
запобiгання безробiтгю

Богдан А.А.
Худинець М.В.
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
заходiв

6 6 6 6 24

Захiд l. 1.8. Органiзацiя
та проведення
комплексних ocBiTHix
заходiв, присвячених до
ВсеукраiЪського дня
безоплатноi правовоi
допомоги (в тому числi
флешмоби, уроки права,
брейн-ринги, та iH.).

Богдан А.А.
Худинець М.В.
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
заходiв

0 0 0 6 6

Захiд 1.1.9.
Проведення тематичних
ceMiHapiB, лекцiй,
зустрiчей для дiтей сирiт,
дiтей, позбавлених
батькiвського
пiклування, дiтей якi
перебувають у скJIадних
життевих обставинах,
дiтей якi постраждали
внаслiдок военних дiй та
збройних конфлiктiв

Худинець М.В.
селебинка
ю.в.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
заходiв

J aJ J J |2

Захiд 1.1.10.
Проведення тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для

Богдан А.А.
Хулинець М.В.

кiлькiсть
заходiв

l 1 l l 4



ВПО для вирiшення
найбiльш актуальних
правових питань
вказаноi категорii
населення
Захiд 1 .1.1 1. Проведення
навчань (ceMiHapiB,
круглих столiв) з прав
людини для
представникiв
юридичних служб
органiв державноi влади
та органiв мiсцевого
счlI\4оврядування

Богдан А.А.
Хулинець М.В.

кiлькiсть
заходiв

l l l 1 4

Захiд |.|.I2. Пiдготовка
та розмiщення на сайтах
державних органiв,
органiв мiсцевого
сilп,Iоврядув€tння,
громадських об'еднань
iнформацii правового
характеру, матерiа_пiв

щодо функцiонування
системи БП.Щ

Худинець М.В.
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В.

6 6 6 6 24

Захiд l. 1.13. Розмiщення
iнформацii, важливоi для
зzlхисту прав громадян (у
тому числi соцiальна
реклама) на офiцiйному
веб-сайтi регiонального
центру, центрiв
зайнятостi, соцiальних
мережах, громадських
мiсцях

Хулинечь М.В
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.

кiлькiсть
публiкацiй

J J з aJ 12

кiлькiсть
публiкацiй



Захiд 1.1.14.
Опублiкування у
друкованих мiсцевих
ЗМI статей правового
характеру, консультацiй
та iнформацiй про
доступ до безоплатноi
правовоi допомоги

Хулинець М.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.

кiлькiсть
публiкацiй

3 J J aJ |2

Захiд 1.1.15. Виступи на
радiо з роз'ясненнями
громадянzlм
гарантованих iM
Конституцiею та
законап4и Украiни прав у
рiзних сферах життя

Богдан А.А.
Худинець М.В.

кiлькiсть
виступiв

l 0 l 0 2

Захiд 1.1.16. Виступи на
мiсцевому телебачення з

роз'ясненнями
громадянаIчr
гарантовtlних iM
Конституцiею та
законсlми Украiни прав у
рiзних сферах життя

Богдан А.А.
Худинець М.В.

кiлькiсть
виступiв

0 1 0 1 2

Захiд |.I.17 . Проведення
вуличного iнформування
населення,

розповсюдження серед
населення
iнформацiйного
друкованого видання на
правову тематику
вiдповiдно до iHTepeciB
цiльовоi аудиторii

Хулинець М.В
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В

кiлькiсть
заходiв

l8 l8 l8 l8 72



Захiд 1.1.18. Публiчна
презентацiя результатiв
дiяльностi PI] та
пiдпорядкованих МЩ та
бюро правовоi допомоги
дJuI громад, партнерiв та
змI

Богдан А.А.
Худинець М.В

кiлькiсть
презентацiй

0 l l l з

Захiд 1.1.19.
виготовлення та
розповсюдження
власних iнформацiйних
MaTepia_TriB (буклетiв,
флаерiв, методичних
матерiа-пiв тощо) щодо
функцiонування системи
Бпд

Хулинечь М.В.
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В

кiлькiсть
заходiв

825 825 825 825 3300

Захiд l. 1.20. Органiзацiя
роботи дистанцiйних
консультацiйних пунктiв
прийому громадян на
базi.Щержавноi служби
зайнятостi

Худинець М.В.
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В

кiлькiсть
виiЪдiв

2l 2l 2| 2| 84

Захiд |.1.2|. Органiзацiя
роботи дистанцiйного
консультацiйного пункту
прийому громадян на
базi мiських та районних
Управлiннях соцiапьного
захисту населення

Худинець М.В.
Белень С.В.
Банк А.В.
селебинка
ю.в.
Кополовець
о.м.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
виiЪдiв

2з zз 2з 2з 92

Захiд |.|.22. Органiзацiя
роботи дистанцiйних
консультацiйних пунктiв

Худинець М.
в.
Келемен.Щ.В.

кiлькiсть
виiЪдiв

l l 1 l 4



прийому громадян у
примiщеннях
територiЕrльних
органiзацiй осiб з
iнвшtiднiстю,
виробничих
пiдприемствах УТОГ
(Ужгородського НВП Jф
2 УТОГ; Мукачiвського
УВП УТОС; XycTcbKoi
територiшtьноi
органiзацii глухих УТОГ
Захiд |.1.2З, Органiзачй
роботи дистанцiйних
консультацiйних пунктiв
прийому громадян на
базi вiйськових частин,
профiльних громадських
органiзацiях BeTepaHiB
вiйни

Хулинеuь М.В.
Белень С.В.

кiлькiсть
виТздiв

l 1 1 1 4

Захiд |.|.24. Органiзацiя
роботи дистанцiйних
консультацiйних пунктiв
прийому громадян у
примiщеннi
великобичкiвськоi
селищноi ради

Савуляк В.В.
Баранюк В.М.
Мандзюк М.П.

кiлькiсть
виiЪдiв

J J J J |2

Захiд 1. 1.25. Органiзацiя
роботи дистанцiйних
консультацiйних пунктiв
прийому громадян у
примiщеннi УВП Ns 9 та
структурних пiдроздiлiв
фiлii ЩУ <Центр
пробацii>

Хулинечь М.В. кiлькiсть
виiздiв

15 15 l5 l5 60



Заходiв |.1.26.
Органiзацiя надання
адресноi безоплатноТ
правовоi допомоги
незахищеним BepcTBaI,t
населення

Худинець М.
в.
Келемен,Щ.В.
Савуляк В. В.
Белень С. В.
Кополовець О.
м.
Банк А. В.
селебинка
ю.в.

кiлькiсть
виiздiв

По Mipi необхiдностi

Захiд I.|.27.
Забезпечення доступу до
електронних cepBiciB
MiHicTepcTBa юстицii
Украiни.

Худинець М.
в.
Келемен rЩ.В.
Савуляк В. В.
Белень С. В.
Кополовець О
м.
Банк А. В.
селебинка
ю.в.

кiлькiсть
звернень

По Mipi необхiдностi

2 Завдання 1.2.
WiHLegalAid

Покращення
якостi, повноти та
оперативностi
надання правових
консультацiй

Захiд 1.2.1.
Наповнення довiдково-
iнформацiйноi
платформи прtlвових
консультацiй
KWikilegalAid)

Келемен Щ.В.
Белень С.В.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
консультацiй

0 l l 0 2

Захiд1..2.2.
Редагування та
пiдтримка в актуальному
cTaHi правових
консультацiй
розмiщених в довiдково-
iнформацiйнiй
платформi
<<WikiLegalAid>

Келемен,Щ.В.
Белень С.В.
Савуляк В.В.

кiлькiсть
оновлень

6 6 6 6 24



Захiд 1.2.3.
Популяризацiя
довiдково-iнформацiйноi
платформи правових
консультацiй
<WikiLegalAidD

Богдан А.А.
Келемен rЩ.В

кiлькiсть
заходiв

1 1 1 1 4

3 Завдання 1.3.
Механiзм
перенаправлення

пiдвищення
доступностi
послуг БПЩ

Захiд 1.3. l. Залу.rення
партнерських
органiзацiй до спiвпрацi
в частинi
перенаправлення
клiентiв до
спецiалiзованих установ.
Запровадження
ефективного механiзму
перенаправленя клiентiв
мiж мережею БП,.Щ та
незалежними
провайдерами

Богдан А.А.
Худинець М.В.

кiлькiсть
заходiв

0 1 l 1 J

Захiд 1.3.2. Пiдписzlння
нових Меморандрлiв
про спiвпрацю (зустрiчi,
обговорення результатiв
спiвпрацi та
напрацювання нових
пiдходiв). Укладення
додаткових
угод/меморандумiв про
перенаправлення. Збiр,
заповнених партнерап4и,
анкет партнерських
органiзацiй.

Богдан А.А.
Худинець М.В.

кiлькiсть
зустрiчей

1 1 1 1 4



2. Клiснти отримують якiснi послуги безоплатноi правовоiдопомоги

4 Завдання 2.1.
PEER REVIEW

Пiдвищення
якостi надання
Бпд

Захiд 2. 1. l.Органiзацiя та
проведення круглих
столiв, робочих
зустрiчей, тренiнгiв для
адвокатiв з метою
обговорення скJIадних та
актуzIльних питань;
поширення позитивного
досвiду, кращих практик
адвокатiв, якi працюють
у системi БП,Щ

Богдан А.А.
Поковба Т.В

кiлькiсть
зустрiчей

l l l 1 4

5 Завдання 2.2.
YKpaiHcbKa школа
практичнпх знань
з питань достуrrу
до правосуддя

Пiдвищення
якостi надання
Бпд

Захiд 2.2.I.
Проведення
iнформацiйноi кампанii
щодо залучення
партнерських
громадських органiзацiй
до Украiнськоi школи
прtlвосуддя

Богдан А.А.
Хулинечь М.В

кiлькiсть
заходiв

0 l 0 l 2

6 Завдання 2.3.
Strategic litigation

виявлення
актушIьних
правових
проблем

Захiд 2.З.|. Виявлення
актуzrльних правових
проблем (фактiв
системних порушень
прав людини),
пiдготовка та розробка
заходiв реагування (

буклети, брошури,
пам'ятки, консультацii)

Богдан А.А.
Келемен.Щ.В.

кiлькiсть
заходiв

l l l l 4



7 Завдання 3.1.
Вiдновне
правосуддя.
Медiацiя

Пiдвищення
рiвня правовоi
обiзнаностi
громадян

Захiд з.1.1.
Проведення
iнформацiйноi кампанii
про вiдновне правосуддя,
пошук i за-пучення
медiаторiв

Худинець М.В
Келемен fl.B.

кiлькiсть
заходiв

l l l l 4

8 Завдання 3.2.
Мережа
волонтерiв/Амб
асадори БП!

Сприяння
розвитку
правничоi
спiльноти

Захiд 3.2.1 Проведення
заходiв iз залl^rення та
вiдбору потенцiйних
претендентiв/волонтерiв
до системи БП,.Щ

(iнформацiйно-

роз'яснювzlльна робота
серед, студентiв,
активних громадян у
рiзних цiльових групах)

Богдан А.А.
Худинець М.В.

кiлькiсть
заходiв

l l l l 4

9 Завдання 3.3.
незалежнi
провайдери БПД

Ефективна
спiвпраця з
партнерап,Iи та
провайдерами
надання БПД дп"
покращення
якостi правових
послуг

Захiд З.3.1. Розвиток
партнерських мереж та
взаемодiя з органаI\,lи
мiсцевого
сzlмоврядування з метою
розроблення та
прийнятгя проектiв
мiсцевих прогрчlм
надання БПД, зЕIлrIення
у якостi ik виконавцiв
якнайширшого кола
громадських органiзацiй
вiдповiдного профiлю

кiлькiсть
заходiв

l 1 1 1 4

3. Люди у територiальних громадах мають кращi можливостi для реалiзацii cBoii прав

Богдан А.А.
Худинець М.В.



Захiд З.З.2, Надання
методичноТ допомоги
ОМС щодо органiзацii
ними надання БП.Щ

Хулинець М.
в.
Келемен Щ.В.
Савуляк В. В.
Белень С. В.
Кополовець О
м.
Банк А. В.
селебинка
ю.в.

кiлькiсть
зустрiчей

24 24 24 24 96

Захiд 3.3.3. Проведення
робочих зустрiчей та
нарад iз партнерами по
обговоренню результатiв
роботи та напрацювання
нових пiдходiв до
надання БПД

Богдан А.А.
Хулинечь М.
в.

кiлькiсть
зустрiчей

l l l 1 4

Захiд 3.3.4. Проведення

робочих зустрiчей iз
представниками органiв
мiсцевого
сilпilоВряДУВання,

державних органiв,
громадських органiзацiй
з матою наJIагодження
спiвпрацi та розвитку
партнерських мереж,
залучення нових
стейкхолдерiв, у тому
числi, створення
незалежного провайдера
на piBHi територiальних
громад. Ншlагодження
спiвпрацi з юридичними
клiнiками.

Богдан А.А.
Хулинечь М.
в.

кiлькiсть
зустрiчей

l l 1 l 4



Захiд З.4.|. Формування
та пiдтримання в
актуальному cTaHi карти
правових потреб
територiальних громад

Худинець М.В. кiлькiсть
узагальнень

l l l 1 410 Завдання 3.4.
визначення
правових потреб
громадян

Визначення рiвня
задоволеностi
клiентiв системи
надання БП.Щ

Захiд З.4.2. Проведення
локальних дослiджень
щодо визначення
правових потреб
громадян, задоволеностi
населення послугами
центрiв БВПД

Хулинець М
в.
Келемен.Щ.В

кiлькiсть
дослiджень

0 0 0 l l

4. Система

11 Завдання 4.1.
Вдосконалене
управлiння
системою БПД

Удоскона_гlення
взаемодii мiж
центрами БПД,
прискорення
прийнятгя
управлiнських
рiшень

Захiд 4. 1. 1. Проведення
рiзних комунiкативних
заходiв щодо обмiну
досвiдом та покращення
взаемодii та
результативностi роботи
центрiв з надання
безоплатноТ вторинноi
правовоi допомоги

Богдан А.А.
Хулинець М.
в.

кiлькiсть
заходiв

0 l l l J

Захiд 4. 1.2.Проведення
МЩ регулярного
монiторингу дiяльностi
бюро правовоi допомоги
та оцiнювання якостi
послуг БПД, що ними
надаються

Богдан д.д. кiлькiсть
монiторингiв

2 з 2 J l0

е незалежною, клiентоорiснтоваIIою, iнновацiйною, ефективною



L2 Завдання 4.2.
оптимiзованi
витратп

Удосконалення
адмiнiстративних
процесiв

Захiд 4.2. 1.Пiдготовка до
впровадження
електронного кабiнету
адвоката системи БПЩ

Поковба Т.В. кiлькiсть
заходiв

По Mipi необхiдностi

Захiд 4.2.2.Пiдготовка до
впровадження системи
електронного
документообiгу

Богдан д.д. кiлькiсть
заходiв

По Mipi необхiдностi

Захiд 4.2.З .Закупiвля та
встановлення
необхiдного обладнання
в центрах з надtlння
безоплатноi вторинноi
правовоi допомоги (у т.ч.
бюро правовоi допомоги)
та полiпшення
спроможностi бюро по
залученню фахiвцiв для
проведення
консультування

Богдан А.А.
Гiнцяк О.Й.

кiлькiсть
закупiвель

0 0 0 2 2

13 Завдання 4.3.
Iновацiйний
портал IТ-рiшень
правових питань

Запровадження
iнновацiйних
пiдходiв у
функцiонування
системи БП,Щ

Захiд 4.3. 1.Забезпеченrul
доступу особи до
електронних cepBiciB
ПФУ, ДФС задля
пришвидшення
процедури
пiдтвердження
нttлежностi особи до
суб'ектiв права на БВП!

Келемен !. В.
Савуляк В. В.
Белень С. В.
Кополовець О
м.
Банк А. В.
селебинка
ю.в.

кiлькiсть
досryпiв

По Mipi необхiдностi


