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Ргчний  план  дгяльностг  Северодонедького  мгсдевого  центру  з  надання  
безоплатног  вторинног  правовое  допомоги  

на  2019 ргк  

Значения  показникгв  резуль- 
тативностгвиконання  заходу  у  

Найменуваиня  завдан- 	Мета  та  основний  ре- 	 Вгдповгдальний  викона- 	показникгв 	по  реггону  в  целому  та  в  розргзг  
поп 	 ня 	 з  льтат  виконання 	Найменуваиня  заходу  для 	 виконавцгв  окремо  У 

	

	 вець  заходу  (на  ргвнг  вгддг- результативио - виконаннязавдання  завдання 	 лу  або  службовог  особи*) 	стг  виконання  
заходу 	1 II III IV Разом  

1. Переоргеитацгя  системи  БПД  з  надання  правовой  допомоги  окремим  фгзичним  особам  на  посиления  правовой  спроможностг  та  правоввх  можливостей  
територгальних  громад  

1 завдання  1.1. Мета  завдання  1.1. Захгд 	1.11 	Проведения  вгддгл  правопросвгтиицтва  Кйькгсть  заходгв  1 1 1 1 1 
Проведения 	правопро- Проведения  гнформацгй- анanгзу  першочергових  пра- та  взаемодгн  з  суб'ектами  
свгтницьких 	заходгв  но-просвгтницькоi робо- вових  потреб  громад, що  надання  БППД, 
для  громад  та  спгльнот, ти  з  суб'ектами  надання  виклинають 	найбйьший  
зокрема  щодо  можли- безоплатноi 	правовоi резонанс 	серед 	населения  вгддгли  «Бюро  правовоi до- 
востей  для  виргшення  допомоги. 	Збйьшення  територгальних 	громад, помоги» 
правовнх  питань; змгс- кйькгсних  показнингв  за  пгдтримка 	в 	актуальному  
ту 	основних 	реформ, зверненнями 	громадин  станг  карти  правових  пот- вгддгл  правово►  гнформацгi 
що  п  оводяться  У  я- до 	мгсцевого 	центру. реб. та  кон  льтацгй  

1 



дом  Украни, реалгзацгя  Пгдвищення  ргвня  право- Захгд 	1.1.2. 	Проведения  вгддгл  правопросвгтництва  Кйькгсть  заходгв  12 18 12 12 54 правопросвгтницького  во! обгзнаностг  громадян  тематичних  семгнаргв, лек- та  взаемодiн  з  суб'ектами  
проекту  "Я  маю  право" про  своi права  та  право  цгй, круглих  столгв, зустрг- над  ання  БППД, 

на  безоплатну  правову  чей  для  цгльовоi аудиторгн  
допомогу. 	Забезпечення  громадян, гнших  правопрос- вгддгли  аБюро  правовом  до- 
нanежного 	доступу 	до  вгтинцьких  заходгв  спйьно  з  помоги» 
якгсноi безоплатноi пра- ОМС, ОВВ, гншими  устано- 
вовоi допомоги  особам, вами  та  органгзацгями, ГО  
якi 	потребують 	такоi тощо, спрямованг  на  найак- 
допомоги. 	Забезпечен- туальнгшг 	питания 	житгя  
ня  гнформацгею  про  на- громад  
дання  БПД  в  установах  
та  органгзацгях, якi об- Захгд  1.1.3 Виконання  спг- директор, Кйькгсть  заходгв  0 3 2 2 7 слуговують 	категоргi пьних  заходгв  вгдповгдно  до: 
громадян, що  пгдпадають  Програм  правовоi допомоги  вгддгл  правопросвгтництва  
пгд 	дгю 	ст. 14 	Закону  населению, 	затверджених  та  взаемодгi з  суб'ектами  
Украiни  «Про  безоплат- ОМС; Меморандумгв; Угод, надання  БППД, 
ну  правову  допомогу». договоргв  про  спгвпрацю  

вгддгли  Бюро  правовом  до- 
помоги» 

Захгд 	1.1.4. 	Розробка 	та  вгддгл  правопросвгтництва  Кйькгсть  розро- 0 0 1 0 1 
розповсюдження  серед  на- та  взаемодй  з  суб'ектами  блених  
селения, пгдприемств, уста- над  ання  БППД, /розповсюджени  
нов, органгзацгй, навчальних  х  матергалгв  
закладгв 	гнформацгйних  вгддiли  «Бюро  правовом  до- 
друкованих  та  електроиних  помоги» 
матергanгв  (зокрема, букле- 
тгв, 	брошур) 	на 	правову  
тематику  вгдповгдно  до  гн- 
тересгв  цйьовоi аудиторгi. 

Захгд  1.1.5 Розробка  та  або  вгддгл  правопросвгтництва  Кйькгсть  розпо- 25 25 25 25 100 
розповсюдження  серед  на- та  взаемодга' з  суб'ектами  всюджень  
селения, пгдприемств, уста- над  ання  БППД, 
нов, органгзацгй, навчanьних  
закладгв 	гнформацгйного  вгддгли  иБюро  правовое' до- 
друкованого 	видання 	на  помоги» 
правову  тематику  вгдповгд- 
но 	до 	гнтересгв 	цйьовоi 
а  дито  ii. 



Захгд  1.1.6 Розмгщення  зов- вгддгл  правопросвгтництва  Кйькгсть  розмг- 1 l 1 1 4 
нгшньоi реклами. Як  соцга- 
льноi (зокрема, плакатгв, 6ir- 

та  взаемодггз  суб'ектами  
над  ання  БППД, 

щень  

бордгв, сгтг-лайтгв) на  гули- вгддгли  «Бюро  правовог  до- 
цях, громадському  транспо- помоги», 
ртг, громадських  мгсцях  

Захгд 	1.1.7 	Висвгтлення  
заходгв  з  реалгзацгi проекту  
у  засобах  масовоi гнформа- 

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодггз  суб'ектами  

над  ання  БППД, 

Кйькгсть  висту- 
пгв, розмгщень  

2 2 2 4 10 

цii, соцгальних  мережах  та  
на  веб  - сайтах  вгддгли  «Бюро  правовог  до- 

помоги» 
Захгд  1.1.8 Органгзацгя  ви- 
ступгв 	у 	засобах 	масовоi 
гнформацгi 	з 	питань  

вгддiл  правопросвгтництва  
та  взаемодгн  з  суб'ектами  

над  ання  БППД, 

Кйькгсть  висту- 
пгв  

1 2 1 2 6 

роз  'ясневяя 	громадянам  
гарантованих  цк  Конститу- вгддгли  «Бюро  правовог  до- 
цгею  та  законами  Украiни  
прав  у  ргзних  сферах  жиггя  

помоги» 

(поблоково) 

Захгд  1.1.9 	Створення  та  
або  трансляцгя  соцгальних  
аудго  - та  вгдеороликгв  на  

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодггз  суб'ектами  

над  ання  БППД, 

Кйькгсть  транс- 
ляцгй  

За  окремим  графгком  за  
наявностг  ресурсгв  

правову  тематику  у  засобах  
масовоi гнформацгi, громад- вгддгли  «Бюро  правовог  до- 
ському  транспортг, громад- помоги» 
СЬКих  М1СЦЯХ  

Захгд  1.1.10 вгддгл  правопросвгтництва  Кйькгсть  заходгв  0 1 2 3 6 
Опитування  та  замгри  гро- та  взаемодггз  суб'ектами  
мадськоi думки  над  ання  БППД, 

вгддгли  «Бюро  правовог  до- 
помоги» 

Захгд 	1.1.11 	Проведения  директор, Кйькгсть  на- 0 1 2 0 3 
навчань  з  прав  людини  для  
представникгв 	юридичних  вгддгл  правопросвгтництва  

вчань  



служб 	органгв 	державно! та  взаемодгi з  суб'ектами  
влади  та  органгв  мгсцевого  над  ання  БППД, 
самоврядування  вгддгли  «Бюро  правовон  до- 

помоги» 
Захгд  1.1.12 	Забезпечення  
роботи 	мобйьних 	точок  
доступу  до  безоплатнон  пра- 

вгддгл  правовон  гнформацгн  
та  консультацгй, 

Кйькгсть  виiз- 
дiв/кйькгсть  oci6 

3 10 10 4 27 

вовоi допомоги  вгддгли  «Бюро  правовон  до- 
помоги» 

Захгд  1.1.13 
Органгзацгя  надання  адрес- 
но! 	безоплатнон 	правовон  
допомоги  

вгддгл  правовом  гнформацгн  
та  консультацгй, 

вгддгли  «Бюро  правовон  до- 

Кйькгсть  виiз- 
дгв, кйькгсть  

oci6 

Кожного  разу  у  випадку  
звернення  

помоги» 
Захгд  1.1.14 	Проведения  
консультацгй  жителгв  сйь- 

вгддгл  правовон  гнформацгн  
та  консультацгй, 

Кйькгсть  oci6 2 1 4 0 7 

ськоi мгсцевостг 	з 	метою  
запобггання 	порушення 	iх  вгддгли  «Бюро  правовом  до- 
прав, гарантованих  Консти- 
туцгею  Украiни  та  законами  

помоги» 

у  ргзних  сферах  життя  

Захгд  1.1.15 	Забезпечення  
проведения  роз'яснювальноi 

вгддгл  правопросв iтництва  
та  взаемодгнз  суб'ектами  

Кйькгсть  заходгв  4 5 5 5 19 

роботи  в  установах  вико- над  ання  БППД  
нання 	покарань, 	центрах  
пробацiй  з  питань  реалгзацгf вгддгли  «Бюро  правовон  до- 
i захисту  прав  людини  помоги» 

Захгд  1.1.16 
Проведения 	ивуличного» 

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодгнз  суб'ектами  

Кйькгсть  заходгв  7 7 7 7 28 

гнформування  над  ання  БППД, 

вгддгли  «Бюро  правовон  до- 
помоги» 

Захгд  1.1.17 	Органгзацгя  та  
проведения  заходгв  гнфор- 

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодгнз  суб 'ектами  

Кйькгсть  заходгв  5 8 11 9 33 

мацгйного  характеру  (урокгв  над  ання  БЛЛД, 
авових 	знань, 	дис 	сгй, 



бесгд  тощо) 	в  дитячих  бу- вгддгли  «Бюро  правовоi до- 
диинах, 	школах-гнтернатах, помоги», 
навчальних  закладах, служ- 
бах  у  справах  дгтей, центр  
соцгальних  служб  для  дгтей  
сгм"i 	та 	молодг, 	вгддг- 
лах/секторах  у  справах  сгм"i, 
молодг  та  спорту  РДА, у  
центрах  соцгальноi психоло- 
ггчноi реабйгтацгi дгтей  

2 Завдання  1.2. Мета  завдання  1.2. Захгд  1.2.1. директор, Кйькгсть  парт- 1 1 1 1 4 Розвиток  мережг  парт- Створення  сприятливого  Налагодження 	зв'язкгв 	та  нергв  нергв 	та 	незалежних  середовища 	на 	ргвнг  актуапгзацгя  даних 	щодо  Вгддiл  правопросвгтництва  провайдергв 	надання  територгальних 	громад  мережг  стейниолдергв, укла- та  взаемодгi з  суб'ектами  БПД, 	налагодження  для  якгсного  забезпечен- дення 	меморандумгв 	про  надання  БЛПД, спгвпрацг 	гз 	ними 	та  ня  iх  правових  потреб. спгвпрацю  
надання 	методичном  Пошук  нових  партнергв  вгддгли  «Бюро  правовог  до- допомоги  з  метою  удо- БПД 	та 	комунгкацгя. помоги» еконалення 	надання  Створення 	сприятливих  Захгд  1.2.2. 	Органгзацгя  та  директор, Кйькгсть  заходгв  б  18 12 12 48 ними  БПД  умов  для  реапгзацгi пра- участь  в  спгльних  комунгка- 

вових 	можливостей 	та  тивних  заходах  - круглих  вгддiл  правопросвгтництва  ргвного  доступу  до  пра- столах, робочих  зустргчах, та  взаемодгi з  суб'ектами  восуддя. 	Пгдвищення  конференцгях  тощо  з  орга- надання  БЛПД, 
правовоi обгзнаностг  нами  мгсцевого  самовряду- 

вання, органами  виконавчоi вгддгли  «Бюро  правовоi до- 
влади, громадськими  органе- помоги», 
зацгями, Службою  зайнятос- 
тг, Уповноваженим  ВРУ  з  вгддгл  представництва  
прав  людини, управлгнням  
захисту  прав  людини  Нацго- 
напьноi полгцгf, монгторами  
НПМ  гншими  правозахис- 
ними 	органгзацгями 	щодо  
запобггання  порушення  прав  
людини, 	удосконалення  
надання  БПД  



Захгд  1.2.3 вгддгл  правовоi гнформацгi Кглькгсть  запитгв  у  разг  необхгдностг  
Направления  запитгв  Упов- та  консультацгй, 
новаженому  ВРУ  з 	прав  
людини, управлгнням  закис- вгддгли  «Бюро  правовом  до- 
ту  прав  людини  Нацгональ- помоги», 
ноi полгцг[, щодо  попере- 
дження 	порушення 	прав  вгддгл  представництва  
людини  

Захгд 	1.2.4 	Пгдготовка  та  вгддгл  правопросвгтництва  Кглькгсть  виго- 0 0 12 13 25 
поширення 	методичних  та  взаемодгi з  суб'ектами  товлених  гнфор- 
рекомендацгй, 	матерга- над  ання  БППД, мацгйних  матерг- лгв  для  громадських  прий- 
мапьнь, ОМС  , юридичних  вгддгли  «Бюро  правовоi до- 

апiв  Та  ix поши- 

клгнгк, 	органгв 	держаноi помоги», реиня  
влади, параюристгв  та  гнших  
провайдергв  щодо  надання  
ними  безоплатноi первинноi 
правовоiдопомоги  

Захгд  1.2.5 Проведения  гн- _- Кглькгсть  заходгв  0 
формацгйноi кампангi серед  
партнергв 	БПД, 	з 	метою  
залучення  зовнгшнгх  ресур- 
сгв  та  виконавцгв  заходгв / 
програм/ проектгв, фандрей- 
ЗИНГ  

Захгд 	1.2.6 	Проведения  вгддгл  правопросвгтництва  Кглькгсть  розро- 0 0 1 0 1 
роботи  з  ОМС  з  розробки  та  та  взаемодгi з  суб'ектами  блених/ затвер- 
затвердження  Програм  на- надання  БППД  
дання 	правовом 	допомоги  

джених  програм  

територгальним  громадам  

3 Завдання  1.3. Мета  завдання  1.3 Захгд  1.3.1 вгддiл  правовоi гнформацгг  Кглькгсть  пунк- 16 16 16 16 64 
Розширення  доступу  до  Посилення 	правовоi Органгзацгя  роботи  дистан- та  консультацгй, тгв/кглькгсть  oci6 БПД  шляхом, зокрема, спроможностг  вразливих  цгйних 	пунктгв 	з 	метою  
забезпечення 	роботи  верств  населения . 	Про- розширення  доступу  до  БПД  вгддгли  «Бюро  правовоа  до- 
дистанцгйних 	пунктгв  ведения 	гнформацгйно - помоги», 
доступу  до  БПД  просвгтницькоi роботы  з  

с  б'ектами  надання  без- вгддгл  п  авоп  освгтництва  



оплатноi первинноi пра- та  взаемодгi з  суб'ектами  
вовоi допомоги. Прове- надання  БППД  
дення 	консультацгй, 
роз'яснень 	з 	правових  
питань 	для 	громадян. 
Забезпечення  гнформацг- 
ею  про  надання  БПД  
через 	систему 	«Бгблго- 

Захгд  1.3.2 
Забезпечення  надання  дос- 
тупу  до  електроиних  сервг- 
сгв 	Мгнгстерства 	юстицгi 
Украiни  

вгддгл  правовом  гнформацгi 
та  консультацгй , 

вгддiли  «Бюро  правовом  до- 
помоги» 

Вгдсоток  нада- 
них  послуг  

100% 

мгст» у  cepsicax органгв  
мгсцевого  самоврядуван - 

Захгд  1.3.3 
Здгйснення  виiзних  спгльних  

— Кйькгсть  заходгв  0 

ня, 	органгв 	виконавчоi 
влади  та  засобах  масовоi 
гнформацгi, 	доступ 	до  
сервгсгв  Мгнюсту  

консультацгй  до  Бюро  пра- 
вовоi допомоги  , МЦ  дирек- 
тора 	РЦ 	та 	начальника  
ГТУЮ  

4 Завдання  1.4. 
Забезпечення  належног  

Мета  завдання  1.4 
Пгдвищення  ргвня  задо- 

Захгд  1.4.1 
Аналгз  статистичних  показ- вгддiл  органгзацгt над  ання  

Кйькгсть  заходгв  1 1 1 1 4 

якостг  послуг, що  на- воленостг  клгентгв  систе- никгв  за  для  виявлення  пот- безоплатноi вторинноа' 
даються  клгентам  сис- 
теми  БПД  

ми 	БПД 	отриманими  
послугами, 	залучення  

реби  та  забезпечення  укла- 
дання  контрактгв  з  адвока- 

правовоi допомоги  та  ро- 
боти  з  адвокатами  

адвокатгв 	до  системи  томи  БПД  
надаиня 	БВПД, 	пгдви- 
щення  ix квалгфгхацгi Захгд 	1.4.2 	Розробка 	та  

затвердження  графгка  цйо- 
— Кйькгсть  заходгв  0 

добового  чергування 	адво- 
катгв, якi надають  БВПД  

Захгд  1.4.3 Консультативна  вгддгл  органгзацiн  над  ання  Вгдсоток  нада- 100% 
допомога  адвокатам  щодо  
порядку  оформления  актгв  
за  винонаними  дорученнями  

безоплатнон  вторинноi 
правовоi допомоги  та  ро- 

боти  з  адвокатами  

них  консульта- 
 цгй  

Захгд 	1.4.4 	Органгзацгя, — Кйькгсть  заходгв  0 
проведения 	тренгнггв, 	на- 
вчальних  заходгв  для  адво- 
катiв, 	якi 	надають 	БВПД  
спйьно  з  ГО, Рада  адвокатгв  
реггонгв, ВП  ГО  "Всеукраiн- 
ське 	об'еднання 	адвокатгв, 
якi 	надають 	безоплатну  
правову  допомогу", в  тому  
числг  дистанцгйне  навчання  



Захгд  1.4.5 Здгйснення  монг- 
торингу  веб-сайтгв  та  поши- 

вгддгл  органгзацй  надання  
безоплатноi вторинноt 

Кглькгсть  заходгв  1 1 1 1 

рення 	серед 	адвокатгв 	за  правовоi допомоги  та  ро- 
допомогою 	електронноi боти  з  адвокатами  
пошти 	гнформацгi 	щодо  
навчальних 	заходгв, 	хотрг  
проводяться 	адвокатським  
самоврядуванням , ГО, суда- 
ми  тощо  в  яких  могли  б  
взяти  участь  адвокати  

Захгд  1.4.6 
Органгзацгя  та  проведения  

вгддхл  органгзацгг  надання  
безоплатноi вторинноt 

Кйькгсть  заходгв  1 1 1 1 

тренгнггв  на  тему 	"Кращг  правовоi допомоги  та  ро- 
практики  адвокатськоi дгя- боти  з  адвокатами  
льностг" 

Захгд  1.4.7 
Проведения  анкетування  та  

вгддгл  органгзацгi надання  
безоплатнонвторинно i 

Кйькгсть  заходгв  1 0 l 0 

вивчення  потреб  адвокатгв  правовом  допомоги  та  ро- 
системи  БВПД  у  навчаннг  боти  з  адвокатами  

Захгд  1.4.8 
Забезпечення 	пгдвищення  

вгддгл  органгзацгi надання  
безоплатно i вториннон  

Кйькгсть  заходгв  0 0 1 0 

квалгфгкацгi адвокатгв  сис- правовоi допомоги  та  ро- 
теми  БВПД  також  гз  залу- боти  з  адвокатами, 
ченням  ресурснонбази  парт- 
нергв  вгддгл  правопросвiтництва  

та  взаемодгнз  суб 'ектами  
надання  БППД  

Захгд  1.4.9 
Узагальнення  та  поширення  

вгддгл  органгзацгн  надання  
безоплатноi вториннон  

Кйькгсть  заходгв  3 3 3 3 

кращоi 	практики 	надання  правовоi допомоги  та  ро- 
БВПд, наповнення  Iнфор- боти  з  адвокатами, 
мацгйного  дайджесту  

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодгнз  суб'ектами  

надання  БППД  
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Захгд  1.4.10 	Спостережен- 
ня  за  роботою  адвокатгв  у  

— Кйькгсть  заходгв  0 

судах  першоi та  апеляцгйноi 
гнстанцгй  

Захгд 	1.4.11 	Монгторинг  — Кглькгсть  заходгв  0 
якостг  надання  адвокатами  
безоплатноi лравовоi допо- 
моги  (в  разг  згоди  вгдповгд- 
ного 	суб'екта 	надання  
БВПД) 

Захгд 	1.4.12 	Проведения  
опитування, аналгз  звернень  

вгддгл  правовоа  гнформацгг  
та  консультацгй, 

Кйькгсть  заходгв  1 1 1 l 4 

громадян  – вивчення  погреб  
та  ргвня  задоволеностг  oci6, вгддгли  г'Бюро  правовоа  до- 
якг  звертаються  щодо  на- 
дання  БВПД  та/або  отрима- 

помоги» 

ли  такт  допомогу  

Захгд  1.4.13 	Перевгрка  дос- — Вгдсоток  перевг- 0 
товгрностг 	наданоi адвока- 
тами  гнформацгi, у  разг  коли, 

реноi гнформацгi 

адвокат  залучався  особам, з  
пгдстав, визначених  ст. 52 
КПК  Украiни  

Захгд  1.4.14 Аналгз  потреби  
та  надання  пропозицгй  КЦ  

директор, Кйькгсть  заходгв  За  потреби  

щодо  проведения  конкурсу  вгддгл  органгзацй  над  ання  
адвокатгв, 	якг 	надають  безоплатноi вторинноi 
БВПД  правовоi допомоги  та  ро- 

_________________________ боти  з  адвокатами  
Кглькгсть  заходгв  0 Захгд  1.4.15 	Звернення  до  

комгсгй  з  оцгнювання  якостг, 
— 

повноти 	та 	своечасностг  
надання 	адвокатами 	безо- 
платноi правовоi допомоги, 
утворених  радами  адвокатгв  
реггонгв 	щодо  завершених  
адвокатом  справ  (винонаних  
до 	ень) 



Захгд  1.4.16 	Аналгз: скарг  
на 	адвокатгв, 	результатгв  

директор, Кйькгсть  заходгв  За  потреби  

проведеного 	монгторингу  вгддгл  органгзацгi надання  
якостг  надання  БВПД, участг  
адвокатгв  в  пгдвищеннг  ква- 
лiфiкацй  та  надання  просто- 

безоплатноа  вториннон  
правовоi допомоги  та  ро- 

боти  з  адвокатами  
зицгй 	щодо 	виключення  
адвокатгв  з  Реестру  адвока- 
тгв, якг  надають  БВПД  

Захгд  1.4.17 	Органгзацгя  та  
проведения 	тренгнггв, 	на- 

вiддiл  органгзацгн  над  ання  
безоплатнон  вториннон  

Кйькгсть  заходгв  0 1 0 1 2 

вчальних  семгнаргв  з  якостг  
наданкя  безоплатноi право- 

правовондопомоги  та  ро- 
боти  з  адвокатами, 

воi допомоги  для  працгвни- 
кгв  мгсцевих  центргв  (пгд- 
вищення 	квалгфгкацгi) 	за  

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодгнз  суб'ектами  

участю 	ГО, 	адвокатгв- над  ання  БППД  
тренергв  

Захгд 	1.4.18 	Монгторинг  
дотримання  МЦ  Регламенту  

директор, Кйькгсть  заходгв  1 l 1 1 4 

надання 	безоплатноi 	пер- вгддгл  правовом  гнформацгн  
винноi правовоi допомоги  
(аналгз 	скарг, 	тестування, 

та  консультацгй, 

бесгди, виiзнг  консультуван - вгддгли  "Бюро  правовом  до- 
ня  тощо) помоги'; 

вгддгл  органгзацгн  над  ання  
безоплатнон  вториннон  

правовом  допомоги  та  ро- 
боти  з  адвокатами  

Захгд  1.4.19 Запровадження  - Кйькгсть  заходгв  0 
стандартгв  якостг  по  ЦАС. 
Навчальнг  заходи  для  адво- 
катгв  з  питань  застосування  
стандартгв  
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Створения  ефективиоУ  свстемн  управлгння  правовимв  знаинямн  та  розвиток  людського  потевцгалу  правничоУ  спгльноти  та  партнерських  
мереж  системн  БПД  

5 1 	Завдання  2.1 
Розвиток 	людських  
ресурсгв  ситеми  БПД  

1 	Мета  завдання  2.1 
Розширеиня  сфер  право- 
них  послуг  для  жителгв  

Захгд  2. i.1 	Участь  працгв- 
инкгв 	центру 	з 	надання  
БВПД 	(кергвники 	вгддг- 

директор, 

всг  вгддгли  Центру  

Кйькгсть  заходгв  0 0 0 0 0 

територгальних 	громад. 
Залучеиня  ресурсгв  гро- 

лгв/вгдповгдальнг  за  напря- 
мок  особи) у  навчаннях  за  

мадських  органгзацгй  для  напрямками 	дгяльностг  
правовоi освгти  та  на- 
дання  безоплатноi пер- 
вииноi правовоi допомо- 
ги  населению. Посилен- 

структуринх 	пгдроздйгв, 
обмгн  досвгдом  мгж  працгв- 
инками 	Центргв 	perio- 
ну/реггонгв  з  метою  навчан- 

ня  правових  можливос- ня  та  поширення  позитивно- 
тей 	вразливих 	верств  го  досвгду  
населения . 	Створення  
сприятливих 	умов 	для  
реалгзацгi правовик  мож- 
ливостей  та  ргвного  дос- 
тулу  до  правосуддя  

Захгд 	2.1.2 	Проведения  
навчальних  заходгв  для  пра- 
цгвинкгв  центргв  також  за  
участю 	адвокатгв 	системи  

вгддгл  органгзацгi надання  
безоплатноi вторинноа' 

правовоi допомоги  та  ро- 
боти  з  адвокатами, 

Кйькгсть  заходгв  0 1 0 0 1 

БПД, партнерських  органг- 
зацгй, МРКП  з  питань  якгс- вгддгл  правопросв iтництва  
ного  надання  БПД, також  з  та  взаемодга' з  суб'ектами  
урахуванням  успгшноi прок- надання  БППД  
тики  
Захгд  2.1.3 
Поширення  гнформацгi про  

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодгi з  суб'ектами  

Кйькгсть  заходгв  1 1 1 1 4 

гнтитут  громадських  радни- надання  БЛПД, 
кгв  (параюристгв ) 

вгддгли  «Бюро  правовом  до- 
помоги» 

6 Завдання  2.2 
Поширення  гнформацгт  
про  дгяльнгсть  мгжрегг- 
ональних 	ресурсно- 
комунгкацгйних 	плат- 
форм  

Мета  завдання  2.2 
Сприяння  розвитку  май- 
данчику  для  проведения  
гнформацгйних  заходгв  

Захгд  2.2.1 
Внесения  пропозицгй  з  на- 
вчання  працгвникгв  Центргв  
в  МКРП, пгдвищеинг  квалг-
фiкацii 

вгддгл  орган  iзацiйноi робо- 
ти, юридичного  забезпечен- 
ня  дгяльностг  та  персоналу  

Кйькгсть  заходгв  За  потреби  

Захгд  2.2.2 
Поширення  гнформацгi про  
функцгонування 	МКРП 	у  
3MI, в  мережг  Iнтернет  

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодг, з  суб'ектами  

надання  БЛПД, 

Кйькгсть  заходгв  1 	1 	1 	1 	4 
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7 Завдання  2.3 Мета  завдання  2.3 Захгд  2.3.1 	Складання  та  вгддгл  правовоt гнформацгi Кйькгсть  захо- 1 1 1 1 4 Розвиток 	довгдково- 
гнформацгйнот  платфо- 

Сприяння  розвитку 	гн- 
формацгйно -методичноi 

розмгщення  в  встановлено - та  консультац iй  дгв, гнтерв'ю, 

рми  правовик  консуль- бази  з  типових  правових  
му 	порядку 	юридичних  
консультацгй  на  основг  ти- 

публгкацгй  тощо  
тацгй  «WikiLegalAid» питань, 	покращення  пових  звернень  громадян  у  

якостг, повноти  та  опера- довгдкову 	 онлайн- 
тивностг  надання  право- платформу  правових  консу- 
вих 	консультацгй  льтацгй  "WikiLegalAid" 
працгвнинами  
реггональних /мгсцевих  Захгд  2.3.2 вгддгл  правовон  гнформацгг' Вгдсоток  редагу- За  потреби  центргв  надання  безопла- редагування  та  пгдтримка  в  та  консультацгй  вання  гнформа- тноi вторинноi правовоТ  актуальному  станг  гнформа- 
допомоги, 	обмну  г  цгйних 	 розмгщень  

цгйних  розмг- 

досвгдом  та  формування  «WikiLegalAid» щень  
кращих  практик  надання  
правовон 	допомоги  
суб'ектам  права  на  таку  
допомогу  

Дееьеатрялiзадэгя  свстемн  БПД  
8 Завдання  3.1 Мета  завдання  3.1 Захгд  3.1.1 директор  Кйькгсть  засг- 1 1 1 1 4 Взаемодгя  мгж  реггона- Створення  дгевоi моделг  Органгзацгя  та  участь  у  засг- дани  

льними  та  мгсцевими  надання  якгсноi безопла- даннях  Кергвноi ради  
центрами  БПД, прийн- тнон  правовон  допомоги. 
ятгя 	управлгнеьких  Постгйне  вдосконалення  Захгд  3.1.2 вгддгл  органгзац iйноiробо- Кйькгсть  звгтгв  l 1 1 1 4 ргшень  результатгв 	дгяльностг  О 	илюднення 	звгтгв  

~ 	
про  ти, юридичного  забезпечен- завдяки  прийнятгю  об- винонання 	квартальних  ня  дгяльностг  та  персоналу  грунтованих 	ргшень, плангв  роботи  центргв  постгйне 	навчання 	та  

оргентацгя  на  результаты. 
Мгнгмгзацгя 	адмгнгстра- 

Захгд  3.1.3 Проведения  ро- директор, Кйькгсть  заходгв  1 1 1 1 4 
бочих 	нарад, 	анкетування  тивних  витрат  системи  

БПд. Пгдвищення  якостг  
працгвнингв  центру  з  питань  вгддгл  орган  iзацiйног  робо- 

управлгння  
о  гангзацгi 	оботи  р 	Р 	пробле- ти, юридичного  забезпечен- 
мних  питань, що  виникають  ня  дгяльностг  та  персоналу  
пгд  час  реалгзацгi завдань  з  
метою  прийнятгя  управлгн- 
ських  ргшень  

9 Завдання  3.2 Мета  завдання  3.2 Захгд  3.2.1 — Кйькгсть  заходгв  0 Монгто  инг  дгяльностг  Забезпечення  системати- Аналгз  поданоi гнформацгi 

12 



центргв  БПД  много  контролю  за  ефек- до  РЦ  та  монгторинг  дгяль- 
тивнгстю  системи  надан- ностг  МЦ  
ня  БВПД; подання  адво- 
катами  звгтгв  з  вгдповгд- 

Захгд  3.2.2 
дналгз  поданоi гнформацгi 

вгддгл  органгзацгйнонробо - 
ти, юридичного  забезпечен- 

Кглькгсть  заходгв  3 3 3 3 12 

ними  додатками, здгйс- 
нення  перевгрки  iх  ком- 
плектностг, правильностг  

до  МЦ  та  монгторинг  дгяль- 
ностг  Бюро  правовоi допо-
моги  

ня  дгяльностг  та  персоналу, 

вiддiл  правовом  гнформацгн  
розрахунку  розмгру  ви- 
нагороди 	та  вгдшкоду- 

та  консультац iй, 

вання  витрат  адвокатгв, 
якг  надають  БВПД  

вгддгл  правопросвтництва  
та  взаемодгнз  суб'ектами  

надання  БППД  
Захгд  3.2.3 	Аналгз  звгтгв  - Кглькгсть  заходгв  0 
РЦ  за  напрямками  дгяльнос- 
тг  з  метою  розвитку  системи  
БПД  
Захгд  3.2.4 
Аналгз  своечасностг  та  ефе- 

вгддгл  органгзацгйнонробо - 
ти, юридичного  забезпечен- 

Кглькгсть  заходгв  1 1 1 1 4 

ктивностг 	виконання 	МЦ  ня  дгяльностг  та  персоналу  
плану  роботи  

Захгд  3.2.5 	Аналгз  свое- - Кглькгсть  заходгв  0 
часностг 	та 	ефективностг  
виконання  РЦ  плану  роботи  
Захгд  3.2.6 	Аналгз  ефекти- вгддгл  фгнансгв, контракт- Кглькгсть  заходгв  1 1 1 1 4 
вностг 	та 	рацгональностг  но-договiрнон  роботи  та  
використання  МЦ  бюджет- бухгалтерського  облеку, 
них  коштгв, виявлення  дода- 
ткових  потреб  вгддгл  пгдтримки  та  розви- 
____________________ т 	гн 	аст  кт 	и  
Захгд  3.2.7 	Аналгз  ефекти- - Кглькгсть  заходгв  0 
вностг 	та 	рацгональностг  
використання  РЦ  бюджет- 
них  коштгв, виявлення  дода- 
ткових  потреб  

10 	Завдання  3.3 
Управлгння  людськими  

ресурсами  ресурсами  

Мета  завдання  3.3 
Оптимгзацгя 	адмгнгстра- 
тивних  ви 	ат  системы  
БПД  

Захгд  3.3.1 
Розробка  штатного  розпису  
з  урахуванням  навантажен- 
ня  та  подання  його  на  за-
тее  дження  

директор, 

вгддгл  фгнансгв, контракт-
но-договiрноi роботи  та  
бухгалтерського  облеку, 

Кглькгсть  заходгв  За  потреби  
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вгддгл  органгзацгйно iробо- 
ти, юридичного  забезпечен- 
ня  дгяльностг  та  персоналу  

Захгд  3.3.2 директор, Кглькгсть  заходгв 	0 	0 	0 	0 	0 Проведения 	тгм-бглдгнггв, 
зустргчей 	з 	працгвнинами  вгддгл  орган  ;зацУиноi робо- 
рЦ  МЦ  ти, юридичного  забезпечен- 

ня  дгяльностг  та  персоналу  
Захгд 	3.3.3 	Проведения  директор, Кглькгсть  заходгв 	0 	0 	0 	0 	0 регулярных  внутргшнгх  на- 
вчань  (в  тому  числе  дистан- вгддгл  орган  хзацiиноi робо- 
цiйнi он-лайн  навчання) для  ти, юридичного  забезпечен- 
персоналу  РЦ  та  МЦ  ня  дгяльностг  та  персоналу  

Поступовнй  перехгд  вгд  моделг  залучення  адвокатiв  ех  officio до  моделг  офгсгв  громадського  захисту  у  крвмгнальних  провадженнях  
11 	Завданья  4.1 

Побудова  оптимально►  
Мета  завдання  4.1 

Забезпечення  доступу  до  
Захгд 	4.1.1 	Анкетування  
адвокатгв, 

вгддгл  органгзацгн  надання  Кглькгсть  заходiв 	0 	0 	1 	0 	1 
моделг  оформления  якгсноi правовоi допомо- 

за  сприяння  Ради  
адвокатгв 	Луганськоi 	та  

безоплатнон  вторинион  
правовоi допомоги  та  ро- вiдносин  з  адвокатами  - ги  за  допомогою  моделг  Ради  адвокатгв  Харкгвськоi боти  з  адвокатами  працгвниками  офгсгв  офгсгв 	громадського  областей, щодо  iх  готовностг  

громадського  захисту  у  захисту  прийняти  участь  в  дгяльнос- кримгнальних  прова- тг  офгсгв  громадського  захи- 
дженнях  сту  

Захгд 	4.1.2 	Монгторинг  вгддгл  правопросвгтництва  Кглькгсть  заходгв 	0 	0 	1 	0 	l щодо  кглькостг  офгсгв  гро- та  взаемодгi з  суб'ектами  
мадського  захисту  та  визна- надання  БЛПД, 
чення  мгсця  розташування  

Розбудова  комплексном  гиформацгйно-аналгтичноi системи  забезпечения  надання  безонлатноУ  п  равовоi допоiиоги  (КIАС) та  впроваджевия  гнших  новгт- нгх  гнформацгыввх  техвологгй  
12 	Завдання  5.1 

Електронний  докумен- 
Мета  завдання  5.1 

Забезпечення  ефективно- 
Захгд  5.1.1 	Впровадження  
ПЗ  гнформацгйного  

вгддгл  пгдтримки  тарозви- Кглькгсть  заходгв 	 За  потреби  
тообгг  та  кадровий  об- го 	функцгонування  

управ- 
лгння  (електронний  докуме- 

тку  гнфраструктури , 

лгк  центргв, 	прискорення  нтообгг 	- 	вхгдна-вихгдна, вгддгл  органгзацгйноа'робо- обмгну 	гнформацгею, контроль, 	автоматизацгя  ти, юридичного  забезпечен- спроможнгсть  до  аналгзу  планування 	i 	звгтностг 	з  ня  дiяльностг  та  персоналу  та  подальшого  розвитку  основноf дгяльностг) 
системи  БПД  

Захгд  5.1.2 Навчання  персо- вгддгл  пгдтримки  та  розви- Вгдсоток  вико- 	 100°/о  калу  застосування  ПЗ  гнфо- тку  гнфраструктури , ристання  впро- 
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рмацгйного  управлгння  (еле- вадженого  ПЗ  
ктронний  документообгг 	- вгддгл  органгзацгйнонробо - 
вхгдна-вихгдна, 	контроль, ти, юридичного  забезпечен- 
автоматизацгя  планування  i ня  дгяльностг  та  персоналу  
ЗВ1ТНОСТ1 3 ОСНОВНО1 Д1ЯЛЬНО- 

СТ1) 

Захгд  5.1.3 	Впровадження  вгддгл  пгдтримки  та  розви- Кйькгсть  заходгв  За  потреби  
ПЗ  управлгння  персоналом  тку  гифраструктури , 
(оформления  прийому  пра- 
цгвникгв  на  роботу, звйь- вгддгл  орган  iзацiйно, робо- 
нения; 	ведения 	особових  ти, юридичного  забезпечен- 
карток; 	графгк 	вгдпуеток; ня  дгяльиоетг  та  персоналу  
ведения  вгйськового  облгку, 
пгдготовка  проектгв  наказгв, 
облгк  та  монгторинг  робочо- 
го  часу) 

13 Завдання  5.2 Мета  завдання  5.2 Захгд 	5.2.1 	Органгзацгя  - Кйькгсть  заходгв  0 
Iнновацгйнг 	форми  Спрощений 	доступ 	до  роботы  дистанцгйних  пунк- 
доступу  до  БПД  безоплатноi 	правовоi тгв  доступу  до  БВПД  через  

допомоги, розвиток  сис- налагодження  Шкуре-зв'язку, 
теми  БПД  зокрема, 	з 	використанням  

можливостей  системи  «Бгб- 
лгомгст» 

Захгд  5.2.2 	Пошук  нових  вгддгл  правопросвгтництва  Кйькгсть  укла- 0 0 1 0 1 
точок  доступу  до  БПД, шля- та  взаемодгi з  суб'ектами  дених  договоргв, 
хом 	укладення 	договоргв  над  ання  БППД  нових  точок  про  спгвпрацю  

Захгд  5.2.3 вгддгл  пгдтримки  та  розви- Кйькгсть  заходгв  За  потреби  
Аналгз 	функцгонування  тку  гнфраструктури , 
системы  КIАС  щодо  необ- 
хгдностг  й  модернгзацгн  вгддгл  правого! гнформацгi 

та  консультацгй, 

вгддгли  «Бюро  правовоi до- 
помоги» 
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14 Завдання  5.3 Мета  завдання  5.3 Захгд  5.3.1 вгддiл  правопросвiтництва  Кглькгсть  заходгв  Л  1 1 Л  4 Створення 	порталу  Пгдвищення  ргвня  право- Пгдготовка  та  наповнення  та  взаемодгi з  суб'ектами  
БПД  воi обгзнаностг  громадян  гнформацгйними  матергала- надання  БППД  

про  своi права  та  право  ми  об'еднаного  сайту  ВИД  
та  на  безоплатну  правову  
допомогу. 	Створення  Захгд  5.3.2 вгддiл  правопросвгтництва  Кглькгсть  аналг- 1 1 1 1 4 сприятливих 	умов 	для  дналгз  пгдтримання  в  актуа- та  взаемодгi з  суб'ектами  згв  реалгзацгi правових  мож- льностг  станг  сторгнок  ФБ, надання  БППД  
ливостей  та  ргвного  дос- Пгдтримання  в  актуальному  
тупу  до  правосуддя  станг  медгамапи  

15 Завдання  5.4 Мета  завдання  5.4 Захгд 	5.4.1 	Забезпечення  - Кглькгсть  оди- 0 
Матергально-технгчне  Встановлення  технгчних  Медга 	набором 	(СЕ 	- 
забезпечення  та  розви- засобгв  в  центрах. Нала- колонки, планшети  - 5шт, 

ниць  

ток  гнфраструктури  годження 	скап- дихтофони  - 2 шт), з  метою  
консультувань . 	Можли- проведения  комунгкативних  

вгсть  проведения  комунг- 
заходгв, виfзних  консульту- 
вань, кергвноi ради  

кативних  заходгв  та  по- ________________________ ____________________________ 
Захiд 	5.4.2 	Забезпечення  

_______________ 

Кглькгсть  оди- 0 дальше  iх  висвгтлення  в  ИЕВ-камеры. Оновлення  та  ЭМ!. Ефективне  викори- ниць  
технгчна 	пгдтримка 	ЧЕВ- 

стання  робочого  часу  та  камер 	для 	проведения  
рацгональне  використан- скайп-консультувань  суб'ек- 
ня  бюджетних  коштгв. тгв  надання  БПД  

Захгд  5.4.3 	Оновлення  ПК  - Кглькгсть  оди- 0 
та  гнше  ТЗ  (зокрема  36 мо- 
дем) 

ниць  

Захгд 	5.4.4 	Забезпечення  - Кглькгсть  транс- 0 
транспортными 	засобами  портнихзасобгв  
(оренда, надання  послуг  з  
перевгзником  та  гн.) з  метою  
проведения 	монгторингу  
надання  адвокатами  БВПД, 
надання  МЦ  адресно7 допо- 
моги, 	здгйснення 	виiзних  
консультацгй  
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16 Завдання  5.5 
Розвиток 	аналгтичноТ  
спроможностг  центргв  

Мета  завдання  5.5 
Розвиток 	аналгтичноi 
складовоi для  пгдвищен- 

Захгд  5.5.1 
Органгзацгя 	системного  
аналгзу  звернень  по  БПД  

вiддiл  правовоi iнформацгТ  
та  консультац iй, 

Кйькгсть  прове- 
дених  аналгзгв  

Т3 3 3 3 12 

ня 	взаемодгi 	з  
суб'ектами 	права 	на  
безоплатну  правову  до- 
помогу, а  також  ефекти- 
вностг 	впровадження  
механгзмгв 	реалгзацц  
пргоритетних 	напрямгв  

вгддгли  «Бюро  правовом  до- 
помоги» _ 

Захгд  5.5.2 
Iнформацгя 	по 	розподглу  
справ  мгж  адвокатами  (зок- 
рема  кйькгсть  виданих  до- 
ручень) 

вгддгл  органгзацг, надання  
безоплатног  вториннон  

правовом  допомоги  та  ро- 
боти  з  адвокатами  

Кйькгсть  заходгв  1 1 1 1 4 

надання 	безоплатноi 
правовоi 	допомоги 	Ц1 
льовим  категоргям  

Захгд  5.5.3 
Аналгз  кйькостг  клгентгв  на  
одиницю  населения  та  кгль-
костг  точок  доступу  

вгддгл  правовое' гнформацгн  
та  консультац iй, 

вгддгли  «Бюро  правовог" до- 

Кйькгсть  заходгв  0 0 0 1 1 

помоги», 

вгддгл  правопросвгтництва  
та  взаемодгнз  суб'ектами  

надання  БПЛД  

Захгд  5.5.4 
Аналгз  кйькостг  прийнятих  

вгддгл  органгзацгн  надання  
безоплатнон  вториннон  

Кйькгсть  заходгв  3 3 3 3 12 

актгв  наданих  послуг  адво- правовоi допомоги  та  ро- 
катгв  боти  з  адвокатами  

Захгд  5.5.5 
Аналгз  кйькостг  складених  

вгддгл  правовоi iнформацiн  
та  консультацгй, 

Кйькгсть  заходгв  3 3 3 3 12 

процесуальних 	документгв  
працгвниками  МЦ  вгддгли  «Бюро  правовоi до- 

помоги» , 

вгддгл  органгзацгн  надання  
безоплатнон  вториннон  

правовоi допомоги  та  ро- 
боти  з  адвокатами  

Захгд  5.5.6 
Аналгз  кйькостг  виплачених  
коштгв  адвокатам  за  надання  
БВПД  

вгддгл  органгзацгн  надання  
безоплатноi вториннон  

правовондопомоги  та  ро- 
боти  з  адвокатами  

Вгдсоток  вико- 
нання  

100°/о  
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Захгд  5.5.7 	Аналгз  показ- вгддгл  органгзацгi надання  Кглькгсть  заходгв  1 1 1 1 4 
инкгв  та  визначення  потреби  безоппатнон  вторинноi 
(вгдсутнгсть 	адвокатгв 	на  правовоТ  допомоги  та  ро- 
територгi; постгйнг  вгдмови  боти  з  адвокатами  
адвокатгв, що  працюють  за  
контрактом; скарги  на  адво- 
катгв, 	кйькгсть 	суб'ектгв  
права  на  БВПД; наявнгсть  на  
територгi установ  вгдбуван- 
ня  покарань, психгатричних  
закладгв, в  мгстах  з  пгдви- 
щеинм  ргвнем  злочииностг  
тощо) 
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