
Звiт про виконапня квартального плаЕу заходiв Хустського мiсцевого центру з вадднця бсзоплатноi вторинноi правовоi допомоги па
2020 piK у II кварталi

3вдчеrrшя показвrrка
результатrrвностi впкоцаllня

здходу

п/п Цаilменрдвпя завдапня Наliмев5вання захолу ллп
апконаllllя завданаrl

Наriмепlвання показвпка
результатrl Brr ocTi вшкоЕsншп заходу

Плаlt Фа кr

ПprrMiTKr 1, prri
вaдоввкоllа llllя

плдну

3ахiд 1.I.1-Проведенвя масцrгабнж
правопросв iтrи цькrос заходiв

кlльксть заходlв 0 Недовпконання
даного заходу

вiлбlтlось черсз
запроваркекня

карантпннЕх
заходiв

Закiд 1.1.2, Проведення
правопросвiтницького зооду
"Правов!й кiнозал" для студентiв,
ВПО, осiб з iнвалiлнiсгю, дiтей та
iншrос осiб

кlлькlсть захол|в 0 Недовикоrrавня
д8ного заходу

вiдбуrось через
запровадження

карантиннrr(
заходiв

завдаrtня 1.1. Рrrкiй дост!rп та
iвклюзпвнiсть

Захiл l,1.3. Проведення
правопросвiтнпцькlтх заходiв,
спрямованю( на роз'яснення змiсту
ктчочовж реформ (змiн у
законолавствi) у сферi сочiальною
захлсгу, освiти, охорони здоровtя,

кlлькlсть заход|в 6

l l

l

l9



пепсiйпого забезпЕ,Iеяня тощо

Захiд 1.I .4. Проведення спiльнж
зусгрiчей (круглi стФи, цiльовi
семiнари, тренiнги) з мfiою
налаголденrrя спiвпрачi з
комунальнпми установами,
юридичними клiHiKaMи, оргавами
мlсцевого самовряд).ваннr1,
громадсьIfiми органiзацi лr,tи для
обговорен}и IIайакryмьнirцюt
питань житп громал захиmу та
д(лрпмавм прав вразливж
категорiй осiб, пЬцщеЕriя прsвовоi
обiзнаностi населення

кlлькlgгь заходtв 3 з

3ахiд1.1.5. Прведенпп
правопросвiтницькж заходiв,
спрямованп(
на залфiгання випадrйм домашнього
васильства, дисt<pимiвацii',
злочинностi

кшькlсть заходlв 6 6

Захiд I.1.6. fIроведенвя тематичнло<
ceMiHapiB, лекцiй, зустрiчей з
правовоi ocBiTlr для осiб, якi
нilлежать до ocнoвHlot соцiальнlтх i
лемографiчвlоt грlп насеJIенм,
iнвалiдiц пенсiонерiв

кlлькlсть заходlв 3 з

Захiд l,1.7. Провqдення
rцlавопросвiтяиrцкж за:<одiв,
спрямован}п назапобiган|ý
безробiтпо

кlлькlсть заходlв 6 6

Захiд l,1.9. Проведенвя TeMaTlпHllx
ceMiHapiB, лекцiй, зусгрiчей дrя дiтей
сирi1 дiтей, позбавленшх
батькiвською пiклування, дiтей якi
перебумють у складних життевж
обставяпах, дiтей якi пострахцми
вваоIiдок BoеHHID( дiй та збройнlD(

кlлькlсть заходlв з



конфлiкIiв

Захiд 1.1.10. Проведення темат!лlв tiх
семiяарiв, зртрiчей для ВПО для
вирiщенЕя найбiльш акгуальнпх
правовик питань вказаноi категорii
населенЕя

кlлькlсть заходlв 1 0 Недовtлконавня

даного зо(оду
вiдб}лось через
запроЕалкення
караIпяннш

заходiв

Захiд 1,1.11. ПроведенIul навчань
(ceMiнapiB, круглrоr сrолiв) з прав
людинп для прсдставникiв
юридrrчЕIr( служб органiв державяоi
влади та органiв мiсцевого
самоврядванюl

кlлькlсть заходlв l l

3ахiд 1.1 .12. Пiдгсrовка та
розмiцснrи на сайгах дерrсlвню(
органiв, органiв мiсцевою
самоврямаuня, громадських
об'еднань iнформацii правового
характеру, матсрiалiв щодо
фркчiонування системи БГЦ

кiлькiсгь публir<ыriй 6 l8

Захiд 1.1.13. Розмiщеяня iнформачii,
вiDкrlивоi JчIя захисту прав громаrиЕ
(у mму чиспi соцiальна реклама) на
офiцiйному ве&сайгi рсгiонального
цеЕгру, цеЕгрiв зай}ýmстi,
соцiальнIж мережах, громадсьшо(
Micrиx

KiлbKicTb rцýлiкацiй з lб

3ахiд 1.1.14. опуfuir<уванrrя у
друкованlоt мiсцевих ЗмI стаrей
правового характФу, консультацiй та
iнформачiй про доступ до
безотчlатноi правовоi допомоги

кiлькiсть публiкачiй з 0 виконання
даного заходу
перенесено на

IIl KBapTaJr

Захiд 1.1,l6, Виступи на мiсцсвому
те.пФаченнi з рв'ясненяями
Фомадявам гаравmванrх lЪ
Констнryшiею та законами Украiяи

кlлькlсгь виgгчп!в l 2



прав у рiзнlr( сферах житп

ЗахИ 1.1.17- ПроведеЕюl в]лIfiвого
iнформ5ваяня населення,
розповсюдженrU{ серед насФIенItя
iнформацiйного друltованого видаl]вI
Еа правову TeMaTllKy вiдповiдно до
iHTepeciB цiльовоi аудиторii

кlлькlсть mходlв l8 0 Недовиконання
давого захо4у

вiдбиось через
запровадження
мраЕтапнrх

заходiв

захiд 1.1.19. Виг(rговлення та
розпоасюдженвI власнкх
iнформачiйвlо< матерiалiв (буклсriв,

фаерiв, методцчнlд< матерiалiв
mщо) щодо функцiонування системи
Бпд

тирах( 825 Недовиковаrrня
даною заходу

вiпбlтlось через
запровадкення
карантиннIr(

заходiв

Захiд 1.1.20. Органiзацiя робоги
дис,танцiйпих конс)л ьтацiйнЕх
TryrlKTiB прийому громадяв на базi
,Щ,ерхавноi сл9r<би зайrитосгi

кlлькl9ть виlздlв 2| 0 Недовиконанвя
даного заходу

вiдбулось через
запровадженвя
кlраЕтинl]!fх

заходiв

Захiд 1.1,21. Органiзацiя робоги
дистанцiйного консультафйного
пункry прийому громадяЕ на базi
мiських та районнlл< Управлiшrлr
соцiального закисry населевюl

кlлькlсть виtздв 2з 0 недов1-1lсонаняя

дацого заходу
вiдбlлось через
запровадження

караЕтиItцID(
заходiв

3ахiл 1.1.22. Органiзацiя роботи
диmанцiЙнrх консультацiЙшr(
щл{кгiв прийому громадян у
примiщоннях тер}rюрiмьню(
органiзацiй осiб з iнвалiднigпо.
виробничих пiдприемствах УТОГ
(XycTcbKoi територiальноi органiзацii
глуttо< УТОГ)

кiлькiсrь виiцiв 0 Недовlttсонання
даного заходу

вiдбупось через
запровадженн'!
карантиннlо(

заходiв

Захiд 1.1.23. органiзацiя роботrt
дисганцiйнпс консlшьтацiйнtл<
пучкгiв прийоллу громадян на базi
вiйськовtаt частия, профiльних

кlлькlgtь виlздlв l 0 Недовиконаяня
давого заходу

вiдбулось через
з апровадженЕя

0

l



гр. омадсьrcfх органiзачirх вегеранiв
вlини карантиЕних

заходiв

Зжiд 1.1.24. органiзафя робоrн
ДИСТаНцiЙнrх конс}п ьтацi йrлтх
пlпrкгiв прийому громадян у
прrмiщенкi Великобичкiвськоi
селич.lноi ради

кiлькiсть ви't'здiв з 0 нqдовнконання
даного заходу

вiдбулось через
з апровадх(eння
mрантинЕо(

заходiв
Захiд 1.1.25. Органiзацiя робmи
дисrанцiйrпоt копc}аtьтацiйнIrх
rrцlктiв прпйому громаддн у
примiщеннi УВП Ng 9 та
струrцрнlтх пiдроздiлiв фйii,ЩУ
<I]ептр пробацii>

кl'лькiсть ви't'цiв l5 1 недовиконання
даliого заходу

вiлбулось черсз
запровадjжеllня

карантиIшrD(
заходiв

Заходiв 1,1,26. органiзацiя цаданн:я
адресноi безоплагноi правовоi
допомоги незахищениrr' веРствам
васеленшI

кшьl(]сть виtздlв по Mlpl
необхiдностi

невиконаl uI

даного зш(оду
вiдФдось через
запровадження
карантиннrr(

заходiв
Захiд 1.I.27.ЗаФзпяеЕuI досгупу до
елскгровнкх cepBiciB MiBicTepcTBa
юстицii УкраiЪи

кlлькlсть виIздlв по Mlpl
необхiдностi

веобсiдностi не
винl{кало

2 Злвданпя 1.2, wiкLegalAid 3ахiд l ,2. l. Наповнення довiдково-
iнформачiйноi тrлаформи правовIr(
юнryльтацiй'lViНLegalДd

кiлькiсть консультацiй l l



Зжiд 1.2.2.
редагування та пiдтрлмка в
акryальвому сганi правовrо<
консультацiй розмirценж в
довiдlсово-iнформацi йнiй платформi
<WiНIлgаЦiФ>

кlлькlсть оновJ|сяь 96

3ахiд 1.2.3.Попуlяризацiя довiдково-
iкформацiйноi пrrатформи правових
консутlьтацiй <WikilegalAid>

кlлькlсть захолlв l

3 3авдяння 1.3.
МехrшЬм пернrправлевня

3ахiд 1.3.1. 3alr}"reHнrl партlrерських
оргаЕiзацiй до спiвпрацi в часгuнi
перенапраменяя клiснтiв до
спецiалiзованих установ.
Запровадденм ефекпtвяого
мсханiзму перенаправ.псння к.гtiсвтiв
мiж мережею БПfl та незмеаними
проваfuерами

кiлькiФь за)Фдiв l 1

Захiд l.З.2- Пiлписанкя новю(
Меморанддriв про спiвпраlдо
(зусгрiчi, обюворення результатiв
спiвпрацi та напращов:t н!u нових
пiдФдiв). Укладенвя додатковж
угод/мемораrцlмiв прq
перенаправлення. Збiр, заповненюt
паIцнсрами, анкет паргнерськlD(
оргавiзацiй

кiлькiсть зусгрiчей l 1

1



Завддннп 2.1. PEER REVIEW Захiд 2.1 . l.Оргаrriзацiл та
проведенlul крупrо( сто.гtiв, робочш<
зустрiчей, тренiнгiв для a.tlBoKaTiB з
мчгою обговоренrrя складн}D( та
акг)альнID( пигань; пошировrrrl
позиплвного досвiду, ьрачцо<
пракrик адвокатiв, якi працоIgгь у
сисгемi БГlfl

кiлькiсrь зустрiчей

5 ЗавдаЕня 2.2. Укрsilсьrв rцкола
пракпlчких зпlнь з пllтань досryпу
до првOс}ддп

Захiд 2.2, l. Проведення
iнформацiйяоi кампанii щодо
залученЕJл партнерськlо(
громадських органiзацiй до
УкраiЪсыФi школи правос)дця

кrлькIсIь заходlв l l

6 ЗавдаIrRя 2.3. Strаt€giс titigation 3ахiд 2.3. l. ВиявлеЕнJl аrq/аJIьню(
правовtо< проблем (факгiв
системню( пор)дtIень прав людини),
пiдютовка та розробм заходiв
реаryвання ( буклети, броu5ри,
пам'ятки, ковсlльтацii)

кrлькlсть заходrв 1 1

,1
3авдання 3,1. ВИновне правос)дх(я.
Медiацiя

Захiд 3.1.1.
Провqдевня iкформацiйноi KaMцaHii
про вiдновне правоqддя, поlлук i
зшryченrrя медiаторiв

кiлькiсть заходiв l l

8 3авдання 3.2. MepelKa
волонтерiв/Амбасадорп ýПД

Захiд З.2-1 Провqдентu заходiв iз
заrryчення та вiдбору потенuiйжо<
претендентiв/волонгерiв до системи
БIIfl (iнформацiйrrо-роз'ясшовальна

робmа серел сqдентiв, акrивнж
громадян у рiзнIтх цiльових групах)

клькrсть заходlв l 1

9 Зsвданпя 3.3. нсзsлеlкпi
провайдерп БПД

Захiд 3.3.1, Розвиmк парткерсь ких
мереж та взаемодiя з органами
мiсцевого самоврядlвання з метою

кlлькlстъ заходlв 1 недовлtконан
flя даного

заходу

0

4 ll



розроблення та прийнятм проекгiв
мiсцевrо< програм наданrrя БГШ
заФцення у якостi ik виконавцiв
яtсlайширIдого кола громцськlr(
оргавiзацiй вiдповiлного профiлю

вiдбlлось
ч€рез

запроваджен
ня

караIпиЕ}tIr(
заходiв

захiд з.3.2. Надання мgrодичцоi
допомоги ОМС щодо органiзацii
ними ltalaBru БП,Щ

кiлькiФь зустрiчей 24 0 Нсдовиконан
ня даного

заходу
вiдбутIось

через
зitпроваджен

}я
карантrннж

заходiв
зжiд 3-3.з. Провqдення робочшк
зусгрiчей та нарад iз партнерами по
обmворенlпо резlаlьтатi в роболл та
напрацtовання нових пi&\одiв до
rrадання БгЦ

кiлькiсгь зустрiчей 1 1

3ахiд 3.3.4. Проведgшл робочж
зусгрiчей ь представникам и органiв
мlсцевого самоврядвання,
лержавнж органiвl Фомадськж
органiзацiЙ з маmю налагQФкенм
спiвпрачi m розвитку партнерськю(
мереж, зацлlеЕкя HoBrD(
стейюtолдерiв, у тому чис.лi,
створення яезалежного провайдсра
на PIBHl териmрlальних Фомад,
Налаюдкення спiвпрацi з
юридrчними клiнiмми

кiлькiсь зусц)iчей l l

l0 Завданпя 3.4. Впзначеlrrrя правовrlх
погреб громадян

Захiд З.4.1. Формрання та
пИтримання в акгlалькому сганi
карIи правовrD( погрф
територi альвrя громад

кiлькiсть узагальнень

KlJlbKlcтb заходlв l

1

1

1l Завдаяпя 4.1. Вдосконалене 3ахiд 4.1.1. Проведення рiзнло<

l



yпpaBJriHHtl crlc IeMoro БПД комунiкативних заходiв щодо обмiну
досвiдом та локрацеtrrи взасмодiТ та
резул ьтатквно cTi роботи ченцliв з
надавня безоплат}tоi вторинноi
правовоТ допомоги

Захiд 4 
" 
l .2. Про ведеI цrя МЦ

регlлярttого blottiTopиHry лiяльпосri
бюро правовоi допоtчоги та
оцiшоваяня якоиi послуг БПl|. цо
нtlми надаються

кlльпIсть MolllToolltlгl l} з 0 Нсдовriконан
ня даного

заходу
вiдбулось

через
зiлпроваджен

BrI

карантиfiних
заходiв

I2 Завдаяfi я 4.2. Овтrrоriзоваяi
вптрдти

Захiд 4.2. 1.I1iдгmовм до
впровадж9IitUI елекtронног0
lабiнеry a.aBot<aTa сиsгеý{}r БПД

кiлькiсть заходiв по Mlpl
исобхiдлостi

необх iдtлостi не
виttикаJlо

Захiд 4.2.2.пiдгOrо8ка до
впровадженнrl системIл е,I1ехтроцбого

докутl ентообi гу

к|льк|сть заходlв по Mlpl
Itеобхiдrlостi

ltсобхiдпостi нс
виtIиклIо

13 Завланпя 4.3. lrrовацiйrrttr"r портаrl
lТ-рiшень правовпх пllтatlb

Захiд 4.3.l _Забезllеч€ння досT IIу
особи до електрояних cepBiciB ПФl
ДФС задu пркшв,IдлевI]JI
процедlри пiдтвердження
яалежкостi особи до суб'екriв права
на Бвгц

no Mlpt
шеобх iдttостi

uсобхiдностi не
вttнllкало

Щиректор Боrдал А.А.
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kurbklcтb досryпlв


