
звiт про впконання плану дiяльностi Ужгородського мiсцевого центру з падання безоплатноi
вторинноiправово[допомоги на 2020 piKy III кварталi

значення показuика
результативностi
виконання

Найменування
завдаЕня

Найменування заходу для
виконання завдання

Найменувапня
покЕвника

результативностi
виконання заходу

Примiтка у разi
невиконапЕя

плЕlну

l {)

1. '€lсгп вiдпо

Захiд l. 1.1. Проведення масштабних
правопросвiтницьких заходiв

Захiд 1.1.з- Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованtх( на роз'яснення змiсry
клIочових реформ (змiн у
Законодавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисry, пенсiйного
забезпечення тощо

вИrrого п ва мають iвнпй до п до безоплатноi п aBoBoi допомогп

Захiд l.i.
Ранпiй доступ та
iпклюзивнiсть

кiлькiсть заходiв

Кiлькiсть заходiв

кiлькiсть заходiв

()

Перенесено на IV
кв. через

карантиннi заходи

Перенесено на IV
кв, через

карантиннi
заход{

1

.-1 .]

п/ц

План Факт

Захiд l .1.2. Проведення
правопросвiтницького зlжоду
"Правовпfi кiнозал" лля сryдентiв.
впо, осiб з iнвалiднiстю. дiтей та
iншюr осiб

l



Захiд 1.1.4. Проведенкя спйьншх
зустрiчей (круглi столи, цiльовi
семiнари, тренiпги) з метою
налагодженrrя спiвпрацi з
комунмьними установами,
юридичними клiнiками, органами
мiсцевою самоврядlъання,
г?омадськими органiзацiями для
обговорення найакryальнiшш< питань
жпття rромад, захисry та дотримання
прав вразл]lвих категорiй осiб.
пИвищення правовоi обiзнаrrостi
населеннrI

кiлькiсть заходiв ] 4

3ахи 1.1.5. проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрrмован}о( на запобiгання вlлпадкам

домашнього насильства,
дискримiнацii', злочинностi

кiлькiсть заходiв

з

l
Перенесено на IV

кв. через
караптиннi з:lходи

3ахiд 1. t.O. Проведення тематичних
ceMiHapiB. лекчiй. зустрiчей з правовоi
освiти дrrя осiб. якi належать до
основних соцiальних i демографiчних
груп населення, ilвалiдiв, пенсiонерiв

Кiлькiсть змодiв з

Захiд l. 1.7.Проведення
правопросвiтничьких заходiв,
спрямованID( на запобiгання
безробiтпо

кiлькiсть заходiв з ()

Перепесено на IV
кв. через

карантиннi заходи

Захiд l, 1.8. Проведення тематичних
ceMiHapb, лекчiй. зустрiчей лля лiтей
сирiт, лiтей, позбавлених
батькiвського пiкlтування, дiтей якi
перебувають у складних життевих
обставинах, дiтей якi постраждали
внаслiдок восннж лiй та збройнлх
конфлiктiв

кiлькiсть заходiв з l

Перенесено на IV
кв. через

кард{тиннi заходи

Захiд l. 1.9. Проведення тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО для
вирiшення найбiльш акryальнrтх
правовж питань вказаноi категорiТ
населення

Кiлькiсть заходiв з 4



Захiд l. l ,l0. Пiлготовка та розмiщення
на сайтах державних органiв. органiв
мlсцевого самоврядування,
громадських об'сднань i нформачii
правового характеру. матерiалiв щодо
функlriоrryвання системи БПД

Кiлькiсть публiкацiй { .1ti

Захiд l , l. l 1, Розмiщення iнформацii,
важливоi лпя захисry прав громадян (у
тому числi соцiальна tlеклама) на
офiцiйному веб-сайтi регiонального
чентру, ueHTpiB зайнятостi, соцiальних
мережах, громалських Micrцx

Кiлькiсть публiкацiй з

3ахiд l ,I.12. Опублiкуванвя у
друкованих мiсцевих ЗМI статей
правового характ€ру, консультачiй та
iнформачiй про лосryп ло безотlлатноi
правовоi допомоги

Кiлькiсть публiкацiй 3 .-}

Захiд Ll.l3, Провелення вуличного
iнформування населеннJI.

розповсюдження серед llаселенr r
iнформачiйного др)лованого видання
на правову т€матику вiдповiдно до
iHTepeciB цiльовоi аудиторii

Кiлькiсть заходiв 9 9

Захiд 1.1.14. Висryrи на мiсцевому
телебаченнi з роз'ясЕеннямц
громадянам mpaHToBaHIrx iM
Констиryцiсю та законами Украiни

}t\ жllт"тя

Кiлькiсть висryпiв l ()

Перенесеяо на IV
кв. через

карантиннi заходи

3ахiд I, 1.15. Публiчна презентацiя
результатiв дiяльностi МЩ та бюро
правовоТ допомоги дIя громад.
партнерiв m 3MI

Кiлькiсть прзеrrгачiй l l

Захiд 1.1.16, Внютовлення та
розповсю!lr(ення власнIr(
iнформачiйншх матерiалiв (буклетiв.
флаерiв, метоличних матерiалiв тощо)
щодо функцiонування системи БП,Щ

Тираж 5()() ()

Пернесено на IV
кв. через

карантиннi зttходи

l



Захiд l,1.17. органiзацiя роботи
дпстанцiйншt консультацiйних
rryHKTiB прийому громадян на базi

,Щержавноi сlryжби зайнятостi

Кiлькiсть ви'Вдiв Iz ]
Перенесено на IV

кв. через
карантиннi з&\оди

] ()

Перенесено на IV
кв. через

карантиннi заходи
кiлькiсть виiъдiв

Захiд 1. | .l8. Органiзаttiя роботи
дпстанцiйного консультацiйного
гryцкту прийому громадян в

Ужгородському обласному госпiталi
BeTepaHiB вiйни

()

Перенесено на IV
кв. через

карантиЕнi з,lходи
кiлькiсть виiъдiв 5

Захiд l. l .l9. органiзачiя роботи
дистанцiйного консультацiйного
rryEKTy прийому громадян на базi
мiських та районних управлiнь
соцiа.ltьного захисту насел€ltня

l

Перенесено на IV
кв. через

карантиннi заходи
Кiлькiсть виiЪдiв

Захiд 1. 1.20. органiзаuiя роботи
дистанцiйного консультачiйного
пункту прийому громамн у
примiщеннi Ужгородськоrо НВП N9 2
утог

4

Перенесено на IV
кв. через

карантиннi заходи
Кiлькiсть виi'здiв

3ахiд 1.1.21. Органiзачiя роботи
дистанцiйнrо< консультацiйних
rryнктiв прийому громалян на базi
вiйськових частин, вiйськоматiв,
профiльних громадських органiзаuiях
BeTepaHiB вiйни

0

1

z
Перенесено на IV

кв. через
карантиннi з{rходи

Кiлькiсть виiЪдiв б

Захiд I.1.22. Органiзацiя роботи
дистанцiйного консультацiйною
пункry прийому громадян на базi
ЧопськоТ MicbKoi ра,пи

б
Перенесено на IV

кв. через
карантиннi зltходи

Кiлькiсть виiЪдiв 9

захiд l .1.2з. Органiзаuiя роботи
дпстанцiйнлоt консупьтаuiiтнtл<
rryHKTiB прпйому громадян у
примiщеннi струкryрних пiлрозлiлiв

фiлii,ЩУ <Щекгр пробаuii'>

По Mipi
необхiдностiкiлькiсть влtiъдiв

Захiд l .l .24. органiзачiя налання
адресноi безогrпатноi правовоТ

допомоги незахищеним верствам
населення



Захiд l , 1,25. Забезпечення досryпу до
елокцtоннlоt cepBiciB MiHicTepcTBa
юстичii Украiни.

Захiд 2. l. l.Органiзацiя та проведення
круглих столiв, робочю( зустрiчей.
тренiнгiв дл алвокатiв з метою
обговорення складних I? актуilльних
питань: поширення позитивного
досвiлу. кращих практик адвокатiв. якi

Кiлькiсть звернень
По Mipi

необхiдностi

Захiд 1.2.1.Редаryвання та пiдтримка в
акryальному cTaHi правових
консультачiй розмiщених в довiдково-
iнформачiйнiй гrпатформi
<WikiI-egalAid>

кiлькiсть оновлень б t0

2
Захiд 1.2.
WiKlegalAid

Кiлькiсть заходiв l ]

3ахiд l,З. !.Заryчення партllерських
органiзацiй до спiвпрацi в частинi
перенаправлення клiсrпiв до
спецiалiзованж установ.
Запровалження ефективного
мехаЕiзму перенаправленя клiснтiв
мiж мережею БП,Щ та незалежними
провайдерам и

Кйькiсть заходiв l 0
Перенесено на IV

кв. через
карантиннi заходи

з
Захiд 1.3.
Механiзм
перепаправлепшя Захiд I.з.2. Пiдписання нових

Меморандlпriв про спЬпраlпо
(зустрiчi, обrоворення результатiв
спiвпрачi та напрацювання нових
пiдходiв): УкладенюI додаткових
угод/меморандмiв про
переrrаправлення; Збiр, заповнених
партнерами. Анкет партнерських
органiзачiй

Кiлькiсть зустрiчей t l

2. Клiспти отримують якiспi послуги безоплатноi правовоi допомогп

4
Захiд 2.1.
PEER REvIl]w lКiлькiсть зустрiчей I

Захiд |,2.2.Популяризацiя довiдково-
iнформачiйноi платформи правових
консультафй <WikiLegalAidll



працюють у системi БПД

5

3аrИ 2.2. Украlнськs
шк(Utа практичних знаЕь 3

пптаЕь доступу до
правосудlя

3ахiд 2.2. l.ПроведенIrя iнформацiйноi
кампанii щодо за;Dленrrя
партнерських громадських органiзацiй
до yKpaTHcbKoi школи правосуддя

Кiлькiсть заходiв l 0
Перенесено на IV

кв. через
кармтиннi за(од-I

6
Захiд 2.3.
Strategic litigation

Захiд 2.3. I.Виявленн,r актуа.льню(
правових проблем (факгiв системних
порушень прав людини), пiдготовка m
розробка заходiв реаryвання (бук.лети.
брошури, пам'ятки, консультафi)

Кiлькiсть заходiв l ()

Перенесено яа IV
кв. черз

карarнтиЕнi зarходи

3. Люди те пто lальпих мадах мають к щr можливостl для еалlзацrr cBorx п ав

1
Захiд 3.1.
Вiдяовgе правосуддя.

Захiд. 3, l, l Проведенru iнформачiйноi
кампанii про вiлновЕе правосудц.
поurук i залуtення медiаторiв

Кiлькiсть заходiв l

Перенесено на IV
кв. через

la ка тиннl захоли

t{

Захiл 3.2. Мереаса
волонтерiв/Амбасапори
Бrц

Захiд 3.2.1 Проведення заходiв iз
заlryчення та вiлбору потенчiйних
претендентiв/волоrrтtрiв до системи
БПД (iнфрмацiйно-роз'ясlповальна

робота серед студенгiв, акгивнrлr

Кiлькiсть заходiв l ()

Перенесено на IV
кв. через

карантиннi заходи
них цlльових

Захiд 3.2.2. Розвlтток партнерськrок
мереж та взаемодiя з органами
мiсцевого самоврядванtul з метою

розроблення та прийняття проектiв
мiсчевих програм налаиня БП,Щ,,

залуlення у якостi ix виконавцiв
якнайширшого кола громадських
органiзацiй вiдповiдного профi.по

Кiлькiсть заходiв l l

3ахiд 3,2,3, Надання методичноi
допомогц ОМС щодо оргаRiзацii
ними надання БП,Щ

Кiлькiсть зусцiчей

9

Захiд 3.3.
незалеrкнi
проваЙдерrr БПД

79

Перенесено на IV
кв, через

кар.lптиЕнi заходи

0



Захiд 3.2.4, Проведення робочих
зустiчей та нарал iз партнерами по
обговоренню результатiв роботи та
напрацювання [lових пiдходiв до
налання БП,Щ

l()

Зжiд 3.2.5. Провелення робочих
зустрiчей iз прелставниками органiв
мlсцевого самоврядування, державних
органiв. громадських органiзацiй з
метою нitлагоджеЕня спiвпрацi та
розвитку партнерських мереж,
залучення Hoвro( стейкхоллерiв, у
тому числi створення незалежного
проваfuера на piBHi територiальних
громад; Налагодження спiвпрацi з

ичними KJtlHlKaMи

Кiлькiсть зустрiчей l l

Кiлькiсть зустрiчей I з

lI
Захiд 3.4.
Визначепня правових
потреб громадян

Захiл 3.3. l. Формування та
питимання в акryальному cTaHi
картц правових потреб териmрiальнrоt
громад

Кiлькiсть узагальнень
I l

4 с истема пра воBoI допомоги € неза l lлежною кл € нтоор €нт ова ною lннова ц иною, ефекти вною

Захiд 4.1.
Вдоскоrrалене
управлiппя системою
Бпд

Захiд 4. l. l.Провелення MI_[

реryлярного монiторинry лiяльностi
бюро правовоi допомоги та
оцiнювання якостi послуг БПf, що
rrим и надаються

Кiлькiсть монiторингiв 2 2

12

Захiл 4. 1.2.Провелення рiзних
комунiкатлвних заходiв щодо обмiну
досвiдом та покращення взасмодii та
результативностi роботи центрiв з
надання БВП,Щ

Кiлькiсть заходiв I I

Захiд 4.2. |.Пiдготовка до
впровадження елекгронного кабiнеry
адвоката системи БПД

кiлькiсть заходiв По Mipi
необхiдностiЗахiд 4.2.

Оптимiзованi вштрати
Захiд 4.2.2. П iдготовка ло
впровадження систсми електронЕого
локументообiry

По Mipi
необхiдностi

lз

кiлькiсть заходiв

I

безоплатпо[



По Mipi
необхiдностi

За\iд 4.З.l ,3абезпеченшl досryrry
особи до електроннlоt cepBiciB ПФУ,
ДФС зашя пришвидIцення процедФи
пiдтвердlсення належностi особп до
суб'ектiв права на БВП,Щ

14

Захц 4.3.
Iновацiйний портал
IТ-рiшень правових
питань

Кiлькiсть доступiв

.Щиректор Ужгородського мiсцевого центру з

надання безоплатноi вторинноТ правовоi допомоги М.М. Давиденко

)


