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Квартальний план зауодгв Северодонецького мгсцевого центру з надання
безоплатном вторинном правовом допомоги
на 3 квартал 2019 року

Найменування
п/п

Найменування завдання

Найменування заходу для виконання

завдання

Вгдповгдальний виконавець
заходу (на ргвнг вiддглу або
службовот особи*)

Термгн (дата)
виконання
заходу

показникгв
результативное
тг виконання
заходу

Значения
показника
результатив

ностг
виконання
заходу

1. Переоргентацгя снстеми БПД з надання правовоiдопомогн окремим фгзичним особам на посилення правовог спроможностг та правовых
можлввостей територгальвих громад
1

Завдання 1.1.
Проведения
правопросвгтницьких заходгв
для громад та спгльнот,

зокрема
можливостей

виргшення

Захгд 1.1.1.
Проведения
аналгзу
першочергових
правових потреб громад, що викликають
найбйьший резонанс серед населения
територгальних громад, пгдтримка в
актуальному станг карти правових потреб.

Вгддгл правопросвiтництва та
надання безоплатноi правовоi
допомогн,

УкраТгни, Захгд 1.1.2.
правотематичних семгнаргв, лекцгй,

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовоi

щодо
для

3 декада вересня

Кйькгсть заходгв

]

липеньсерпень-

Кйькгсть заходгв

12

вгддгли «Бюро правово7

допомогн»

правових

питань; змгсту основних

реформ, що проводяться
Урядом
реалгзацгя

1

просвгтницького проекту
"Я маю право"

круглих столгв, зустргчей для цйьовоi
аудиторгт
громадян,
гиких
правопросвгтинцьких заходгв спйьно з
ОМС, ОВВ, гншими установами та
органгзацгями, ГО тощо, спрямованг на
найактуальнiшiпитания життя громад
Захгд 1. ] .3
Виконання спйьних заходгв вгдповгдно до:
Програм правовоt допомоги населению,
затверджених ОМС; Меморандумгв; Угод,
договоргв про спгвпрацю

Захгд 1.1.4.
Розробка
та
розповсюдження
серед
населения,
пгдприемств,
установ,
органгзацгй,
навчальних
закладгв
гнформацгйних друкованих та електроиних
матергалгв (зокрема, буклетгв, брошур) на
правову тематику вгдповгдно до гнтересгв
цйьовоiа дито ii.
Захгд 1.1.5
Розробка та або розповсюдження серед
населения,
пгдприемств,
установ,
органгзацгй,
навчальних
закладгв
гнформацгйного друкованого видання на
правову тематику вгдповгдно до гнтересгв
цйьовоiаудиторгi.
Захгд 1.1.6
Розмгщення зовнгшньоi реклами. Як
соцгальноi (зокрема, плакатгв, бгг-бордгв,
сгтг-лайтгв) на вулицях, громадському
анспо тг, громадськвх мгсцях
Захгд 1.1.7 Висвгтлення заходгв з реалгзацгi
проекту у засобах масовоi гнформацгi,
соцгальних мережах та на веб - сайтах

допомоги,

вересень

вгддгли «Бюро правово[
допомоги»

директор,

-

Кйькгсть заходгв

2

-

Кйькгсть
розроблених
/розповсюджеин
х матергалгв

1

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть
розповсюджень

25

липень

Кйькгсть
розмгщень

1

2 декада вересня

Кйькгсть
виступгв,
розмгщень

2

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатно[ правого[
допомоги,
вгддгли «Бюро правовон
допомоги»
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатно[ правовон
допомоги,
вгддгли «Бюро правовон
допомоги

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатноi правовоt
допомоги,
вгддгли «Бюро правовон
допомоги»

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоппатно[ правово[
допомоги,
вгддгли «Бюро правого[
допомоги»,
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатно[ правово[
допомоги,
вгддгли «Бюро правого[
допомоги

Захгд 1.1.8
Органгзацгя виступгв у засобах масовоi
гнформацгi з
питань
роз'яснення
громадянам гарантованих ш Конституцгею
та законами Украi
ни прав у ргзних сферах
житгя (поблоково)
Захгд 1.1.9
Створення та або трансляцгя соцгальних
аудго — та вгдеороликгв на правову
тематику у засобах масовоi гнформацгi,
громадському транспорте, громадських
мгсцях
Захгд 1.1.10
Опитування та замгри громадськоiдумки

2 декада серпня,

Кйькгсть
виступгв

1

вгддгли «Бюро правовом
допомоги»
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоппатнон правовом
допомоги,

-

Кйькгсть
трансляцгй

вгддгли «Бюро правовон
допомоги»
Вiддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовон
допомоги,

За окремим
графгком за
наявностг
ресурсгв

-

Кйькгсть заходгв

2

-

Кйькгсть
навчань

2

Захгд 1.1.12
Забезпечення роботи
мобйьних точок доступу до безоплатноi
правово[ допомоги

вгддгли «Бюро правовон
допомоги)
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоппатнон правовон
допомоги,

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть
виi
здгв/кглькгсть
oci6

10

Захгд 1.1.13
Органгзацгя надання адресном безоплатноi
правовон допомоги

вгддгли «Бюро правовон
допомоги»
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовон
допомоги,

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть
виi
здгв, кйькгсть
oci6

Кожного разу
у випадку
звернення

Вiддiл правопросвгтництва та
надання безоплатноР правовон
допомоги

вгддгли «Бюро правовом
допомоги»
Захгд 1.1.11 Проведения навчань з прав
людини для представникгв юридичних
служб органгв державноiвлади та органгв
мгсцевого самоврядування

директор,
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоппатнонправовон
допомоги,

вгддгли «Бюро правовом
допомоги»

Захгд 1.1.14
Проведения консультацгй жителгв сйьськоi
мгсцевостг з метою запобггання порушення
ix прав, гарантованих Конституцгею
Украi
ни та законами у ргзних сферах житгя
Захгд 1.1.15
Забезпечення проведения роз'
яснювапьноi
роботи в устлновах виконання покарань,
центрах пробацггг з питань реалгзацгi i
захисту прав людини
Захгд 1.1.16
Проведения «вуличного» гнформування

2

Завдаиня 1.2.
Розвиток
мережг
партнергв та незалежних
провайдергв
надання
БПД,
налагодження
спгвпрадг гз ними та
надання
методичное
допомоги
з
метаю
удосконалення надання
ними БПД

Захгд 1.1.17
Органгзацгя та проведения
заходгв гнформацгйного характеру (урокгв
правових знань, дискусгй, бесгд тощо) в
дитячих будинках, школах-гнтернатах,
навчапьних закладах, службах у справах
дгтей, центр соцгальних служб для дгтей
сгм"i та молодг, вгддйах/секторах у справах
сгм"i, молодг та спорту РДА, у центрах
соцгапьноiпсихологгчноiреабiлiтацi'i дгтей
Захгд 1.2.1.
Напагодження зв'язкгв та актуапгзацгя
даних
щодо мережг стейкхолдергв,
укладення меморандумгв про спгвпранцл

Захгд 1.2.2.
Органгзацгя та участь в
спйьних комунгкативних заходах - круглих
столах, робочих зустргчах, конференцгях
тощо
з
органами
мгсцевого
самоврядування, органами виконавчоi
впади,
громадськими
органгзацгями,
Службою зайнятостг, Уповноваженим ВРУ

Вгддгл правопросвiтництва та
надання безоплатноi правовоt
допомоги,
вгддгли «Бюро правовоt
допомоги
Вiддiл правопросвгтництва та
надання безоппатнонправовон
допомоги
вгддгли «Бюро правого!
допомоги»
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатног' правовон
допомоги
вгддiли «Бюро правовон
допомоги
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоппатноi правовон
допомоги,

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть oci6

4

2 декада липкисерпня-вересня

Кйькгсть заходгв

5

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

7

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

11

2 декада серпня

Кйькгсть
партнергв

1

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

12

вiддгли «Бюро правовон
допомоги» ,

директор,
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоппатнон правовон
допомоги,
вгддгли «Бюро правовон
допомоги
директор,
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатноi правовоt
допомоги,
вгддгли «Бю о п авовоt

з прав людиин, управлгиням захисту прав
людини Нацгональноiполгцгн, монгторами
НПМ
гншими
правозахисними
органгзацгями
щодо
запобггаиня
порушення прав людини, удосконалення
надаиня БПД
Захгд 1.2.3
Направления запитгв Уповноваженому
ВРУ з прав людини, управлгнням захисту
прав людини Нацгональноi полгцгi, щодо
попередження порушення прав людиин

Кйькгсть запитгв

у разг
необхгдностг

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть
виготовлених
гнформацгйних
матергалгв та нх
поширення

12

вгддгли «Бюро правовон
допомоги»,

Захгд 1.2.5
Проведения гнформацгйноiкампангiсеред
партнергв БПД, з метою залучення
зовнгшнгх ресурсгв та виконавцгв заходгв/
о ам/ вроектiв, фандрейзивг
Захгд 1.2.6
Проведения роботи з ОМС з розробки та

—

-

Кйькгсть заходгв

0

Вгддiл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовон

липеньсерпень-

1

допомоги

вересень

Кйькгсть
розроблених/
затверджених

вгддгли «Бюро правовом
допомоги»,

програм
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовон
допомоги,

роботи

дистанцгйних
пунктгв
доступу до БПД

-

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовон
допомоги,

Завдання 1.3.
Захгд 1.3.1
Розширення доступу до Органгзацгя роботи дистанцгйних пунктгв з
БПД шляхом, зокрема, метою розширення доступу до БПД

забезпечення

Вгддiл правопросвiтництва та
надання безоплатноь правовое'
допомоги,

Захгд 1.2.4
Пгдготовка та поширеиня методичних
рекомендацгй, матергалгв для громадських
приймальнь, ОМС , юридичних клгнгк,
органгв держаноi впади, параюристгв та
гнших провайдергв щодо надання ними
безоплатноiпервииноiправовон допомоги

затвердження Програм надання правовон
допомоги територгальним громадам
3

допомоги»,

вгддгли «Бюро правовон
допомоги ,

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть
пунктгв/кйькгсть
oci6

16

Захгд 1.3.2
Забезпечення
надання
доступу
до
електронних сервгсгв Мгнгстерства юстицгi
Украi
ни

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатноiправовон
допомоги,

липеньсерпеньвересень

Вгдсоток
наданих послуг

100°/о

-

Кйькгсть заходгв

0

Вгддгл органгзацгi надання
безоплатноi вторинноi правовоi
допомоги тароботы з ii
надавачами
-

3 декада липня

Кйькгсть заходгв

1

-

Кйькгсть заходгв

0

Вгддглоргангзацiннадання
безоплатнон вторинноi правовоf
допомоги тароботи з й
надавачами

липеньсерпеньвересень

Вгдсоток
наданих
консультацгй

]00°/о

-

Кглькгсть заходгв

0

Вгддгл орган iзацii надання
безоплатнон вториннот правовоi
допомоги тароботы з й
надавачами

2 декада вересня

Кйькгсть заходгв

1

Вгддiл органгзацй надання
безоплатноi вторинноi правовоi
допомоги тароботы з й
надавачами

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

1

вгддгли «Бюро правовоi
допомоги,

4

Захгд 1.3.3
Здгйснення виi
зних спгльних консультацгй
до Бюро правовоi допомоги , МЦ
директора РЦ та начальника ГТУЮ
Завдання 1.4.
Захгд 1.4.1
Забезпечення
належноТ Аналгз статистичних показникгв за для
якостг
послуг,
що виявлення
потреби та
забезпечення
надаються
клгентам укладання контрактiв з адвокатами БПД
сиггеми БПД
Захгд 1.4.2
Розробка та затвердження
графгка
цйодобового
черryвання
адвокатгв,якiнадають БВПД
Захгд 1.4.3
Консультативна допомога
адвокатам щодо порядку оформления актгв
за виконаними дорученнями
Захгд
1.4.4
Органгзацгя, проведения
тренгнггв,
навчальних
заходгв
для
адвокатгв, якiнадають БВПД спйьно з ГО,
Рада
адвокатгв
реггонгв,
ВП
ГО
"Всеукраi
нське об'еднання адвокатгв, якi
надають безоплатну правову допомогу", в
тому числг дистанцгйне навчання
Захгд 1.4.5 Здгйснення монгторингу вебсайтгв та поширення серед адвокатгв за
допомогою електронноiпошти гнформацгi
щодо
навчальних
заходгв,
котрг
проводяться
адвокатським
самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких
могли б взяты участь адвокати
Захгд 1.4.6
Органгзацгя та проведения тренгнггв на
тему
"Кращг практики адвокатськоi
дгяльностг"

-

-

Захгд 1.4.7
Проведения анкетування та вивчення
потреб адвокатгв системи БВПД у навчаннг

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

1

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

1

3 декада липнясерпня-вересня

Кйькгсть заходгв

3

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовоi
допомоги
—

-

Кйькгсть заходгв

0

—

-

Кйькгсть заходгв

0

Вгддiл правопросвгтництва та
надання безоплатнонправовон
допомоги,

2 декада вересня

Кйькгсть заходгв

1

Вгддгл органгзацгн надання
безоплатнонвториннонправовон
допомоги тароботи з fi
надавачами
Захгд 1.4.8
Вгддгл органгзацгн надання
Забезпечення пгдвищення квалгфгкацгi безоппатнон вториннон правовом
адвокатгв системи БВПД також гз
допомоги тароботи з й
залученням ресурсноiбази партнергв
надавачами,
Вгддгл правопросвiтництва та
надання безоплатион правовом
допомоги
Захгд 1.4.9
Вгддгл органгзацгн надання
Узагальнення та поширення кращоi безоплатнон вторинноt правовоi
практики надання БВПД, наповнення
допомоги тароботи з й
I
нформацгйного дайджесту
надавачами,

Захгд 1.4.10 Спостереження за роботою
адвокатгв у судах першоi та апеляцгйноi
гнстанцгй
Захгд 1.4.1 l Монгторинг якостг надання
адвокатами безоплатноiправовог допомоги
(в разг згоди вгдповгдного суб'екта надання
БВПД)
Захгд 1.4.12
Проведения опитування,
аналгз звернень громадян – вивчення
потреб та ргвня задоволеностг oci6, якг
звертаються щодо надання БВПД та1або
отримали таку допомогу

Захгд

1.4.13

Перевгрка достовгрностг

вгддгли «Бюро правовоi
допомоги.
—

-

Вгдсоток
перевгреноi
гнформацгi

0

директор,

2 декада вересня

Кйькгсть заходгв

За потреби

наданоiадвокатами гнформацгi, у разг коли,
адвокат залучався особам, з
визначених ст. 52 КПК Украi
ни

пгдстав,

Захгд 1.4.14 Аналгз потреби та надання
пропозицгй КЦ щодо проведения конкурсу

адвокатгв, якг надають БВПД

Захгд 1.4.15
Звернення до комгсгй з
оцгнювання якостг, повноти та своечасностг
надання адвокатами безоплатноi правовоi
допомоги, утворених радами адвокатгв
реггонгв
щодо завершених адвокатом
сврав(
виконаних до
ень)
Захгд 1.4.16 Аналгз: скарг на адвокатгв,
результатгв
проведеного
монгторингу
якостг надання БВПД, участг адвокатгв в
пгдвищеинг
квалгфгкацгн та
надання
пропозицгй щодо виключення адвокатгв з
Рееструадвокатгв, якiнадають БВПД
Захгд 1.4.17 Органгзацгя та проведения
тренгнггв, навчальних семгнаргв з якостг
надання безоплатноi правовом допомоги
для
працгвникгв
мгсцевих
центргв
(пгдвищення квалгфгкацгi) за участю ГО,
адвокатгв-тренергв

Захгд 1.4.18 Монгторинг дотримаиня МЦ
Регламенту надання безоплатнон первинноi
правовоi допомоги
(анапгз
скарг,
тестування, бесгди, виiзнг консультування
тощо)

Вгддгл орган iзацiт надання
безоплатноi вторинноа правовоi
допомоги тароботи з й
надавачами
-

-

Кглькгсть заходгв

0

директор,

-

Кглькгсть заходгв

За потреби

-

Кглькгсть заходгв

0

2 декада серпня

Кглькгсть заходгв

1

-

Кглькгсть заходгв

0

Вгддгл органгзацй надання
безоплатног' вториннон правовом
допомоги тароботи з й
надавачами
Вгддгл органгзацгт надання
безоплатноi вториннон правовом
допомоги тароботи з fi
надавачами,
вгддгл правопросвiтництва та
взаемодгi з суб'ектами надання
БППД
директор,
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнонправовот
допомоги ,
вгддгли "Бюро правовоi
допомоги

Захгд 1.4.19 Запровадження стандартгв
якостг по ЦАС. Навчальнг заходи для

Вгддгл органгзацгl надання
безоплатноi вториннон правовоi
допомоги тароботи з й
надавачами
-

адвокатгв з питань застосування стандартгв
Створення ефективиот системи управлгвия правовимн знаниями та розвиток людського потеицгалу правивчот спгльноти та партиерських
мереж системи БПД
5

Завдання 2.1
Розвиток
людських
pecypcis системи БПД

Захгд 2.1.1
Участь працгвникгв центру з
надання
БВПД
(кергвинки
вгддйгв/вгдповгдальнг за напрямок особи) у
навчаннях за напрямками дгяльностг
структурних пгдроздйгв, обмгн досвгдом
мгж працгвинками Центргв perioнy/реггонгв
з
метою
навчання
та
поширення
позитивного доев"
Захгд 2.1.2 Проведения навчальних заходгв
для працгвникгв центргв також за участю
адвокатгв системи БПД, партнерських
органгзацгй, МРКП з питань якгсного
надання БПД, також з урахуванням
успгшноiпрактики

директор,

-

Кйькгсть заходгв

0

-

Кйькгсть заходгв

0

всг вгддгли Центру

Вгддгл органгзацг► надання
безоппатноi вториннон правовоi
допомоги тароботи з ii
надавачами,
вгддгл правопросвiтництва та
взаемодгн з суб'ектами надання

БППД

6
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Завдання 2.2
Поширення
гнформацгУ
про
дгяльнгсть
мгжреггональних
рееурено-комунгкацгйних
платформ

Завдання 2.3
Розвиток
довгдковогнформацгйнот
платформи
правових
консультацгй

« WikiLe a1Aid»

Захгд 2.1.3
Поширення гнформацгi про гнститут
громадських радникгв (параюристгв)

вгддгл правопросвгтництва та
взаемодгн з суб'ектами надання
БППД,

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

1

Захгд 2.2.1
Внесения
пропозицгй
з
навчання
працгвникгв Центргв в МКРП, пгдвищеннг

вгддгли «Бюро правовом
допомоги»
вгддгл органгзацгйноi роботи,
юридичного забезпечення
дгяльностг та персоналу

За потреби

Кйькгсть заходгв

За потреби

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатноа правово!
допомоги

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

l

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатноТ правовом
допомоги

2 декада серпня

Кйькгсть

1

квалг ixaцii
Захгд 2.2.2
Поширення
гнформацгi
про
функцгонування МКРП у ЗМI, в мережг
Iнте нет
Захгд 2.3.1 Складання та розмгщення в
встановленому
порядку
юридичних
консультацгй на основг типовых звернень
громадян у довгдкову онлайн-платформу

правових консультацгй "WikiLegalAid„

заходгв,
гнтерв ю,

~у6~iхацiй тоща

Захгд 2.3.2
Редагування та пгдтримка в актуальному
станг
гнформацгйних
розмгщень

Вгддгл правопросвiтництва та
надання безоплатнон правовоt
допомоги

За потреби

« WildLegalАid»

Вгдсоток
редагування
гнформацгйних

За потреби

розмгщень

Децеатрялзацгя снстемнПД
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Завдання 3.1
Захгд 3.1.1
директор
Взаемодгя
мгж Органгзацгя та участь у засгданнях Кергвноi
реггональними
та ради
мгецевими
центрами Захгд 3.1.2
Вгддгл органгзацгi надання
БПД,
прийнятгя Оприлюднення
звгтгв про виконання безоплатноi вторинноi правовой
управлгнських ргшень
квартальних плангв роботи центргв
допомоги тароботи з fi

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть
засгдань

1

1 декада липня

Кйькгсть звгтгв

1

2 декада серпня

Кйькгсть заходгв

1

—

-

Кйькгсть заходгв

0

Вгддiл правопросвгтництва та
надання безоплатноi правовон
допомоги

3 декада липнясерпня-вересня

Кйькгсть заходгв

3

—

-

Кйькгсть заходгв

0

Вгддгл органгзацгн надання
безоплатнон вториннон правовон
допомоги тароботи з ;Т

2 декада вересня

Кглькгсть заходгв

1

-

Кйькгсть заходгв

0

надавачами
Захгд 3.1.3 Проведения робочих нарад,

директор,

анкетування працгвникгв центру з питань
органгзацгiроботи, проблемних питань, що
виникають пгд час реалгзацгi завдань з
метою прийняття управлгнських ргшень

Вгддгл органгзацгн надання
безоппатноi вторинноi правовоt
допомоги тароботи з й

надавачами
9

Завдання 3.2
Монгторинг
дгяльностг
центргв БГI
Д

Захгд 3.2.1
Аналгз поданоi гнформацгТ до РЦ та
монгто инг дгяльностг МЦ
Захгд 3.2.2
Аналгз поданоf гнформацгi до МЦ та
монгторинг дгяльностг Бюро правовон

допомоги
Вгддгл органгзацгн надання
безоплатнон вториннон правовон
допомоги тароботи з fi

надавачами
Захгд 3.2.3
Аналгз звгтгв РЦ за
напрямками дгяльностг з метою розвитку
системы БПД
Захгд 3.2.4
Аналгз своечасностг та ефективностг
виконання МЦ плану роботи

надавачами
Захгд 3.2.5
Аналгз своечасностг та
ефективностг виконання РЦ плану роботы

—

10

Захгд 3.2.6
Аналгз ефективностг та
рацгональностг
винористання
МЦ
бюджетних коштгв, виявлення додаткових

вгддгл фгнансгв, бухгаптерського
облгку та звгтностг,

3 декада липеньвересень

Кйькгсть заходгв

1

—

-

Кйькгсть заходгв

0

директор,

За потреби

Кйькгсть заходгв

За потреби

-

Кйькгсть заходгв

0

-

Кйькгсть заходгв

0

по еб
Захгд 3.2.7

рацгонапьностг

Аналгз ефективностг та

використання

РЦ

бюджетних коштгв, виявлення додаткових

по еб
10

Завдання 3.3
Управлгння людськими
ресурсами

Захгд 3.3.1
Розробка штатного розпису з урахуванням
навантаження та подання його на

затвердження

вгддхп фгнансгв, бухгалтерського
облеку та звгтностг
Вгддгл органгзацгi надання
безоплатн01 вторинноа правовом
допомоги тароботи з й

надавачоми
Захгд 3.3.2
Проведения тгм-бйдгнггв,
працгвниками РЦ, МЦ

директор,
зустргчей

з
Вгддгл органгзацга надання
безоппатнон вториннон правовом
допомоги тароботи з й

надавачами
Захгд 3.3.3
Проведения регулярних
внутргшнгх навчань (в тому числг
дистанцгйнг
для
он-лайн
навчання)
персоналу РЦ та МЦ

директор,
Вгддгл органгзацгi надання
безоплатноi вториннон правовоi
допомоги тароботи з ti

надавачами
Поступовигг перехгд вгд моделг залучення адвокатгв ех officio до моделг офгсгв громадського захисту у кримгнальиих провадженнях
11

Завдання 4.1
Побудова
оптимальноi
моделг
оформления
вгдносин з адвокатами працгвниками
офгсгв
громадського захисту у
кримгнальиих
провадженнях

Захгд 4.1.1 Анкетування адвокатгв, за
сприяння Ради адвокатгв Луганськоi та
Ради адвокатгв Харкгвськоiобластей, щодо
i
х готовностг прийняти участь в дгяльностг
о iciв громадського закис
Захгд 4.1.2 Монгторинг щодо кйькостг
офгсгв громадського захисту та визначення
мгсця розташування

Вгддгл органгзацй надання
безоппатнон вторинноt правовом
допомоги тароботи з й
надавачами

липеньсерпеньвересень -

Кглькгсть заходiв

1

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоппатнон правовоi
допомоги

липеньсерпеньвересень

Кйькгсть заходгв

1

11

Розбудова комплексноУ гиформацгёно-аналгтичноiсистеме забезпечеиня надання безоплатиоУ правовом допомоги (КI
АС) та впровадження гнгпих
новгтигх гнформацгёних технологгё
12
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Завдання 5.1
Електронний
документообгг
кадровий облгк

Захгд

5.1.1

Впровадження

П3

гнформацгйного управлгння (електроиний
та

Завдання 5.2
I
нновацгйнг
форми
доступу до БПД

документообгг - вхгдна-вихгдна, контроль,
автоматизацгя планування i звгтностг з
основноiдгяльностг)
Захгд
5.1.2
Навчання
персоналу

застосування
ПЗ
гнформацгйного
управлгння (електронний документообгг вхгдна-вихгдна, контроль, автоматизацгя
планування i звгтностг з основноi
дгяльностг)
Захгд 5.1.3 Впровадження ПЗ управлгння
персоналом
(оформления
прийому
працгвнингв на роботу, звйьнення; ведения
особових карток; графгк вгдпусток; ведения
вгйськового облгку, пгдготовка проектгв
наказгв, облгк та монгто инг робочого час )
Захгд
5.2.1
Органгзацгя
роботи
дистанцгйних пунктгв доступу до БВПД
через
налагодження
Sкуре-зв'язку,
зокрема, з винористанням можливостей
системи «Бгблгомгст»
Захгд 5.2.2 Пошук ногих точок доступу до
БПД, шляхом укладення договоргв про
спгвпрацю

Захгд 5.2.3
Аналгз функцгонування

системи
щодо необхгдностг й модернгзацгi

KIAC

За потреби

Кйькгсть заходгв

За потреби

-

Вгдсоток

100°/о

Вгддгл оргамiзацгi надання
безоппатнон вторинноi правовом
допомоги тароботи з й
надавачами
Вiддiл органгзацгУ надання
безоплатнон вторинноi правовон
допомоги тароботи з й

використання
впровадженого
ПЗ

надавачами
За потреби

Кйькгсть заходгв

За потреби

-

Кйькгсть заходгв

0

Вгддгл правопросвiтництва та
надання безоппатнон правовон
допомохи

липеньвересень

Кйькгсть
укладених
договоргв, ногих
точок

l

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовон
допомоги

За потреби

Кйькгсть заходгв

за потреби

липеньвересень

Кйькгсть заходгв

1

Вгддгл органгзацгн надання
безоплатнон вториннон правовон
допомоги тароботи з й
надавачами

-

вгддгли «Бюро правовон

допомоги»
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Завдання 5.3
Ство ення порталу БПД

Захгд 5.3.1
Пгдготовка та наповнення гнформацгйними

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовон

12

матергалами об'еднаного сайту БПД

15

16

Захгд 5.3.2
Аналгз пгдтримання в актуальностг станг
сторгнок ФБ, Пгдтримання в актуальному
станг медгамапи
Завдання 5.4
Захгд 5.4.1 Забезпечення Медга набором
Матергально-техигчне
(СЕ)
-колонки, планшети
5шт,
забезпечення та розвиток динтофоин - 2 шт), з метою проведения
гнфраструктури
комунгкативних
заходгв,
виi
зних
консультувань, ке гвноiради
Захгд 5.4.2 Забезпечення ИЕВ-камери.
Оновлення та технгчна пгдтримка ‚7'ТЕВкамер для проведения скайп-консультувань
суб'ектгв надання БПД

допомоги
Вгддгл правопросвiтництва та
надання безоппатноi правого[
допомоги

3 декада червня

Кйькгсть
анanгзгв

1

—

-

Кйькгсть
одиннць

0

—

-

Кйькгсть
одиниць

0

Захгд 5.4.3 Оновлення ПК та гнше ТЗ
(зокрема 3G модем)

—

-

Кйькгсть
одиниць

0

Захгд 5.4.4 Забезпечення транспортными
засобами (
оренда, надання послуг з
перевгзнином та гн.) з метою проведения
монгторингу надання адвокатами БВПД,
надання
МЦ
адресноi
допомоги,
здгйснення виi
зних коне льтацгй
Завдания 5.5
Захгд 5.5.1
Розвиток
аналгтичноТ Органгзацй системного аналгзу звернень
спроможностг центргв
по БПД

—

-

Кйькгсть
транспортних
засобгв

0

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатнон правовоi
допомоги

За потреби

Кйькгсть
проведених
анanгзгв

3

Захгд 5.5.2
I
нформацгя по розподглу справ мгж
адвокатами (зокрема кйькгсть виданих
до
ень)
Захгд 5.5.3
Анanгз кйькостг клгентгв на одинигцо
населения та кйькостг точок доступу

вгддгли «Бюро правовоi
допомоги»
Вгддгл орган iзацй надання
безоппатноi вторинноi правовоi
допомоги тароботи з tii
надавачами
Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоппатноi правовом
допомоги

3 декада вересня

Кйькгсть заходгв

1

-

Кйькгсть заходгв

0

вгддiли «Бюро правовоi
допомоги»,
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Захгд 5.5.4
Аналгз кглькостг прийнятих актгв наданих
послуг адвокатгв

Вгддгл органгзацгi надання
безоплатноi вторинноi правовоТ
допомоги тароботи з 1

Захгд 5.5.5
Аналгз кглькостг складених процесуапьних
документгв працгвниками МЦ

Вгддгл правопросвгтництва та
надання безоплатноi правовом
допомоги,

3 декада липеньвересень

Кглькгсть заходгв

3

3 декада липеньвересень

Кглькгсть заходгв

3

3 декада липеньвересень

Вгдсоток
виконання

100%

З декада липеньвересень

Кглькгсть заходгв

1

надавачами

вгддгли «Бюро правовоi
допомоги»,
Вгддгл органгзацгi надання
безоплатнот вторинноi правовоi
допомоги тароботи з fi

надавачами
Захгд 5.5.6
Аналгз кглькостг виплачених
адвокатам за надання БВПД

коштгв

Вгддгл органгзацгг надання
безоплатнон вторинноi правовоi
допомоги тароботи з ii

надавачами
Захгд 5.5.7
Аналгз
показникгв та
визначення потреби (вгдсутнгсть адвокатгв
на територгi; постгйнг вгдмови адвокатгв,
що працюють за контрактом; скарги на
адвокатгв, кглькгсть суб'
ектгв права на
БВПД; наявнгсть на територгi установ
вгдбування
покарань,
психгатричних
закладгв, в мгстах з пгдвищеним ргвнем
злочинностг тощо)

Вгддгл органгзацгi надання
безоплатно! вториннон правово7
допомоги тароботи з й

надавачами
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