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Найменуваиня завдання

тативностгвиконання заходу
у
Мета та основний резУльтат виконання
завдання

Найменуваиня заходу для

виконаннязавдання

Вгдповгдальний виконавець заходу (на ргвнг вгддглу або службовог особи*)

показникгв
результативиостг виконання

заходу

по реггону в целому та в розргзг
виконавцгв окремо

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.
Проведения правопросвгтницьких
заходгв
для громад та спгльнот,
зокрема щодо можливостей для виргшення
правовнх питань; змгсту основних реформ,
що п оводяться У я-

Мета завдання 1.1.
Проведения гнформацгйно-просвгтницькоi роботи з суб'ектами надання
безоплатноi
правовоi
допомоги.
Збйьшення
кйькгсних показнингв за
зверненнями
громадин
до мгсцевого центру.

Захгд
1.11 Проведения
анanгзу першочергових правових потреб громад, що
виклинають
найбйьший
резонанс серед населения
територгальних
громад,
пгдтримка в актуальному
станг карти правових потреб.

вгддгл правопросвгтиицтва
та взаемодгн з суб'ектами
надання БППД,

Кйькгсть заходгв

1

1

1

1

1

вгддгли «Бюро правовоi допомоги»
вгддгл правово► гнформацгi
та кон льтацгй

1

дом Украни, реалгзацгя
правопросвгтницького
проекту "Я маю право"

Пгдвищення ргвня правово! обгзнаностг громадян
про своiправа та право
на безоплатну правову
допомогу. Забезпечення
нanежного доступу до
якгсноiбезоплатноiправовоi допомоги особам,
якi потребують такоi
допомоги. Забезпечення гнформацгею про надання БПД в установах
та органгзацгях, якi обслуговують
категоргi
громадян, що пгдпадають
пгд дгю ст. 14 Закону
Украi
ни «Про безоплатну правову допомогу».

Захгд 1.1.2. Проведения
тематичних семгнаргв, лекцгй, круглих столгв, зустргчей для цгльовоi аудиторгн
громадян, гнших правопросвгтинцьких заходгв спйьно з
ОМС, ОВВ, гншими установами та органгзацгями, ГО
тощо, спрямованг на найактуальнгшг питания житгя
громад

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодiн з суб'ектами
надання БППД,

Захгд 1.1.3 Виконання спгпьних заходгв вгдповгдно до:
Програм правовоiдопомоги
населению,
затверджених
ОМС; Меморандумгв; Угод,
договоргв про спгвпрацю

директор,

Кйькгсть заходгв

12

18

12

12

54

Кйькгсть заходгв

0

3

2

2

7

Кйькгсть розроблених
/розповсюджени
х матергалгв

0

0

1

0

1

Кйькгсть розповсюджень

25

25

25

25

100

вгддгли аБюро правовом допомоги»

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БППД,
вгддгли Бюро правовом допомоги»

Захгд 1.1.4. Розробка та
розповсюдження серед населения, пгдприемств, установ, органгзацгй, навчальних
закладгв
гнформацгйних
друкованих та електроиних
матергanгв (зокрема, буклетгв, брошур) на правову
тематику вгдповгдно до гнтересгв цйьовоiаудиторгi.

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодй з суб'ектами
надання БППД,

Захгд 1.1.5 Розробка та або
розповсюдження серед населения, пгдприемств, установ, органгзацгй, навчanьних
закладгв
гнформацгйного
друкованого видання на
правову тематику вгдповгдно до гнтересгв цйьовоi

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодга' з суб'ектами
надання БППД,

а дито ii.

вгддiли «Бюро правовом допомоги»

вгддгли иБюро правовое' допомоги»

Захгд 1.1.6 Розмгщення зовнгшньоiреклами. Як соцгальноi (зокрема, плакатгв, 6irбордгв, сгтг-лайтгв) на гулицях, громадському транспортг, громадських мгсцях

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодггз суб'ектами
надання БППД,
вгддгли «Бюро правовог допомоги»,

Кйькгсть розмгщень

1

l

1

1

4

Захгд
1.1.7 Висвгтлення
заходгв з реалгзацгiпроекту
у засобах масовоiгнформацii, соцгальних мережах та
на веб - сайтах

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодггз суб'ектами
надання БППД,

Кйькгсть виступгв, розмгщень

2

2

2

4

10

Кйькгсть виступгв

1

2

1

2

6

Захгд 1.1.8 Органгзацгя виступгв у засобах масовоi
гнформацгi
з
питань
роз 'ясневяя
громадянам
гарантованих цк Конституцгею та законами Украi
ни
прав у ргзних сферах жиггя
(
поблоково)
Захгд 1.1.9 Створення та
або трансляцгя соцгальних
аудго - та вгдеороликгв на
правову тематику у засобах
масовоi гнформацгi, громадському транспортг, громад-

вгддгли «Бюро правовог допомоги»
вгддiл правопросвгтництва
та взаемодгнз суб'ектами
надання БППД,
вгддгли «Бюро правовог допомоги»

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодггз суб'ектами
надання БППД,

Кйькгсть трансляцгй

За окремим графгком за
наявностг ресурсгв

вгддгли «Бюро правовог допомоги»

СЬКих М1СЦЯХ

Захгд 1.1.10
Опитування та замгри громадськоiдумки

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодггз суб'ектами
надання БППД,

Кйькгсть заходгв

0

1

2

3

6

Кйькгсть навчань

0

1

2

0

3

вгддгли «Бюро правовог допомоги»
Захгд 1.1.11
Проведения
навчань з прав людини для
представникгв юридичних

директор,
вгддгл правопросвгтництва

служб органгв державно!
влади та органгв мгсцевого
самоврядування
Захгд 1.1.12 Забезпечення
роботи мобйьних точок
доступу до безоплатнон правовоiдопомоги
Захгд 1.1.13
Органгзацгя надання адресно! безоплатнон правовон
допомоги
Захгд 1.1.14
Проведения
консультацгй жителгв сйьськоi мгсцевостг з метою
запобггання порушення i
х
прав, гарантованих Конституцгею Украi
ни та законами
у ргзних сферах життя

та взаемодгi з суб'ектами
надання БППД,
вгддгли «Бюро правовон допомоги»
вгддгл правовон гнформацгн
та консультацгй,
вгддгли «Бюро правовон допомоги»
вгддгл правовом гнформацгн
та консультацгй,
вгддгли «Бюро правовон допомоги»
вгддгл правовон гнформацгн
та консультацгй,

Кйькгсть виi
здiв/кйькгсть oci6

3

Кйькгсть виi
здгв, кйькгсть
oci6

10

10

4

27

Кожного разу у випадку
звернення

Кйькгсть oci6

2

1

4

0

7

Захгд 1.1.15 Забезпечення
вгддгл правопросвiтництва
проведения роз'яснювальноi та взаемодгнз суб'ектами
роботи в установах виконадання БППД
нання покарань, центрах
пробацiй з питань реалгзацгf
вгддгли «Бюро правовон доiзахисту прав людини
помоги»

Кйькгсть заходгв

4

5

5

5

19

Захгд 1.1.16
Проведения
ивуличного»
гнформування

Кйькгсть заходгв

7

7

7

7

28

Кйькгсть заходгв

5

8

11

9

33

вгддгли «Бюро правовом допомоги»

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгнз суб'ектами
надання БППД,
вгддгли «Бюро правовон допомоги»

Захгд 1.1.17 Органгзацгя та
проведения заходгв гнформацгйного характеру (урокгв
авових знань, дис сгй,

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгнз суб'ектами
надання БЛЛД,

бесгд тощо) в дитячих будиинах, школах-гнтернатах,
навчальних закладах, службах у справах дгтей, центр
соцгальних служб для дгтей
сгм"i та молодг, вгддг-

вгддгли «Бюро правовоi допомоги»,

лах/секторах у справах сгм"i,

молодг та спорту РДА, у
центрах соцгальноiпсихологгчноiреабйгтацгiдгтей
2

Завдання 1.2.
Розвиток мережг партнергв та незалежних
провайдергв
надання
БПД,
налагодження
спгвпрацг гз ними та
надання
методичном
допомоги з метою удоеконалення
надання
ними БПД

Мета завдання 1.2.
Створення сприятливого
середовища на ргвнг
територгальних громад
для якгсного забезпечення iх правових потреб.
Пошук нових партнергв
БПД та комунгкацгя.
Створення сприятливих
умов для реапгзацгiправових можливостей та
ргвного доступу до правосуддя.
Пгдвищення
правовоiобгзнаностг

Захгд 1.2.1.
Налагодження зв'язкгв та
актуапгзацгя даних
щодо
мережг стейниолдергв, укладення меморандумгв про
спгвпрацю

Захгд 1.2.2. Органгзацгя та
участь в спгльних комунгкативних заходах - круглих
столах, робочих зустргчах,
конференцгях тощо з органами мгсцевого самоврядування, органами виконавчоi
влади, громадськими органезацгями, Службою зайнятостг, Уповноваженим ВРУ з
прав людини, управлгнням
захисту прав людини Нацгонапьноiполгцгf, монгторами
НПМ гншими правозахисними органгзацгями щодо
запобггання порушення прав
людини,
удосконалення
надання БПД

директор,

Кйькгсть партнергв

1

1

1

1

4

Кйькгсть заходгв

б

18

12

12

48

Вгддiл правопросвгтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БЛПД,
вгддгли «Бюро правовог допомоги»
директор,
вгддiл правопросвгтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БЛПД,
вгддгли «Бюро правовоi допомоги»,
вгддгл представництва

Захгд 1.2.3
Направления запитгв Уповноваженому ВРУ з прав
людини, управлгнням закисту прав людини Нацгональноi полгцг[, щодо попередження порушення прав
людини

вгддгл правовоi гнформацгi
та консультацгй,

Захгд 1.2.4 Пгдготовка та
поширення
методичних
рекомендацгй,
матергалгв для громадських приймапьнь, ОМС , юридичних
клгнгк, органгв держаноi
влади, параюристгв та гнших

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БППД,

Кглькгсть запитгв

у разг необхгдностг

вгддгли «Бюро правовом допомоги»,
вгддгл представництва

вгддгли «Бюро правовоi допомоги»,

Кглькгсть виготовлених гнформацгйних матергапiв Та ix поширеиня

_-

Кглькгсть заходгв

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БППД

Кглькгсть розроблених/ затвер-

джених програм

вгддiл правовоi гнформацгг
та консультацгй,

Кглькгсть пунктгв/кглькгсть oci6

0

0

12

13

25

провайдергв щодо надання
ними безоплатноiпервинноi

правовоi допомоги
Захгд 1.2.5 Проведения гнформацгйноiкампангiсеред
партнергв БПД, з метою

0

залучення зовнгшнгх ресурсгв та виконавцгв заходгв/
програм/ проектгв, фандрейЗИНГ

Захгд 1.2.6
Проведения
роботи з ОМС з розробки та
затвердження Програм на-

дання

правовом допомоги

0

0

1

0

1

16

16

16

16

64

територгальним громадам
3

Завдання 1.3.
Розширення доступу до
БПД шляхом, зокрема,
забезпечення
роботи
дистанцгйних пунктгв
доступу до БПД

Мета завдання 1.3
Посилення
правовоi
спроможностг вразливих
верств населения. Проведения гнформацгйнопросвгтницькоi роботы з
с б'ектами надання без-

Захгд 1.3.1
Органгзацгя роботи дистанцгйних пунктгв з метою
розширення доступу до БПД

вгддгли «Бюро правовоа допомоги»,

вгддгл п авоп освгтництва

оплатноi первинноiправовоi допомоги. Проведення
консультацгй,
роз'яснень з правових
питань для громадян.
Забезпечення гнформацгею про надання БПД
через систему «Бгблгомгст» у cepsicax органгв
мгсцевого самоврядування, органгв виконавчоi
влади та засобах масовоi
гнформацгi, доступ до
сервгсгв Мгнюсту
4

Завдання 1.4.
Мета завдання 1.4
Забезпечення належног Пгдвищення ргвня задоякостг послуг, що на- воленостг клгентгв систедаються клгентам сис- ми БПД отриманими
теми БПД
послугами,
залучення
адвокатгв
до системи
надаиня БВПД, пгдвищення ix квалгфгхацгi

Захгд 1.3.2
Забезпечення надання доступу до електроиних сервгсгв Мгнгстерства юстицгi
Украi
ни
Захгд 1.3.3
Здгйснення виi
зних спгльних
консультацгй до Бюро правовоiдопомоги , МЦ директора РЦ та начальника
ГТУЮ
Захгд 1.4.1
Аналгз статистичних показникгв за для виявлення потреби та забезпечення укладання контрактгв з адвокатоми БПД

та взаемодгi з суб'ектами
надання БППД
вгддгл правовом гнформацгi
та консультацгй,

Вгдсоток наданих послуг

100%

Кйькгсть заходгв

0

вгддiли «Бюро правовом допомоги»
—

Кйькгсть заходгв

1

1

1

вгддiл органгзацгt надання
безоплатноi вторинноа'
правовоi допомоги тароботи з адвокатами

Захгд 1.4.2
Розробка та
затвердження графгка цйодобового чергування адвокатгв, якiнадають БВПД

—

Кйькгсть заходгв

0

Захгд 1.4.3 Консультативна
допомога адвокатам щодо
порядку оформления актгв
за винонаними дорученнями

вгддгл органгзацiн надання
безоплатнон вторинноi
правовоi допомоги тароботи з адвокатами

Вгдсоток наданих консультацгй

100%

Захгд
1.4.4
Органгзацгя,
проведения тренгнггв, навчальних заходгв для адвокатiв, якi надають БВПД
спйьно з ГО, Рада адвокатгв
реггонгв, ВП ГО "Всеукраi
нське об'еднання адвокатгв,
якi надають безоплатну
правову допомогу", в тому
числг дистанцгйне навчання

—

Кйькгсть заходгв

0

1

4

Захгд 1.4.5 Здгйснення монгторингу веб-сайтгв та поширення серед адвокатгв за
допомогою
електронноi
пошти гнформацгi щодо
навчальних заходгв, хотрг
проводяться адвокатським
самоврядуванням, ГО, судами тощо в яких могли б
взяти участь адвокати

вгддгл органгзацй надання
безоплатноi вторинноt
правовоi допомоги тароботи з адвокатами

Кглькгсть заходгв

1

1

1

1

Захгд 1.4.6
Органгзацгя та проведения
тренгнггв на тему "Кращг
практики адвокатськоi дгяльностг"

вгддхл органгзацгг надання
безоплатноi вторинноt
правовоi допомоги тароботи з адвокатами

Кйькгсть заходгв

1

1

1

1

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

вгддгл органгзацгi надання
безоплатнонвторинноi
правовом допомоги тароботи з адвокатами

Кйькгсть заходгв

1

0

l

0

Захгд 1.4.8
Забезпечення
пгдвищення
квалгфгкацгi адвокатгв системи БВПД також гз залученням ресурснонбази партнергв

вгддгл органгзацгi надання
безоплатноi вториннон
правовоi допомоги тароботи з адвокатами,

Кйькгсть заходгв

0

0

1

0

Кйькгсть заходгв

3

3

3

3

Захгд 1.4.9
Узагальнення та поширення
кращоi практики надання
БВПд, наповнення Iнформацгйного дайджесту

вгддгл правопросвiтництва
та взаемодгнз суб'ектами
надання БППД
вгддгл органгзацгн надання
безоплатноi вториннон
правовоi допомоги тароботи з адвокатами,
вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгнз суб'ектами
надання БППД
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Захгд 1.4.10 Спостереження за роботою адвокатгв у
судах першоiта апеляцгйноi
гнстанцгй

—

Кйькгсть заходгв

0

Захгд 1.4.11
Монгторинг
якостг надання адвокатами
безоплатноi лравовоi допомоги (в разг згоди вгдповгдного
суб'
екта
надання
БВПД)

—

Кглькгсть заходгв

0

Захгд 1.4.12
Проведения
опитування, аналгз звернень
громадян – вивчення погреб
та ргвня задоволеностг oci6,
якг звертаються щодо надання БВПД та/або отримали такт допомогу

вгддгл правовоа гнформацгг
та консультацгй,

Кйькгсть заходгв

1

1

1

вгддгли г'Бюро правовоа допомоги»

Захгд 1.4.13 Перевгрка достовгрностг наданоi адвокатами гнформацгi, у разг коли,
адвокат залучався особам, з
пгдстав, визначених ст. 52
КПК Украi
ни

—

Вгдсоток перевгреноiгнформацгi

0

Захгд 1.4.14 Аналгз потреби
та надання пропозицгй КЦ
щодо проведения конкурсу
адвокатгв,
якг
надають
БВПД

директор,

Кйькгсть заходгв

За потреби

вгддгл органгзацй надання
безоплатноi вторинноi
правовоi допомоги тароботи з адвокатами
—

Кглькгсть заходгв

0

_________________________

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 справ (винонаних
до
ень)

l

4

Захгд 1.4.16 Аналгз: скарг
на адвокатгв, результатгв
проведеного
монгторингу
якостг надання БВПД, участг
адвокатгв в пгдвищеннг квалiфiкацй та надання простозицгй щодо виключення
адвокатгв з Реестру адвокатгв, якг надають БВПД
Захгд 1.4.17 Органгзацгя та
проведения тренгнггв, навчальних семгнаргв з якостг
наданкя безоплатноiправовоiдопомоги для працгвникгв мгсцевих центргв (пгдвищення квалгфгкацгi) за
участю
ГО,
адвокатгвтренергв
Захгд 1.4.18
Монгторинг
дотримання МЦ Регламенту
надання безоплатноi первинноi правовоi допомоги
(
аналгз скарг, тестування,
бесгди, виi
знг консультування тощо)

Захгд 1.4.19 Запровадження
стандартгв якостг по ЦАС.
Навчальнг заходи для адвокатгв з питань застосування
стандартгв

директор,

Кйькгсть заходгв

За потреби

вгддгл органгзацгi надання
безоплатноа вториннон
правовоi допомоги тароботи з адвокатами

вiддiл органгзацгн надання
безоплатнон вториннон
правовондопомоги тароботи з адвокатами,

Кйькгсть заходгв

0

1

0

1

2

Кйькгсть заходгв

1

l

1

1

4

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгнз суб'ектами
надання БППД

директор,
вгддгл правовом гнформацгн
та консультацгй,
вгддгли "Бюро правовом допомоги';
вгддгл органгзацгн надання
безоплатнон вториннон
правовом допомоги тароботи з адвокатами
-

Кйькгсть заходгв

0

10

Створения ефективиоУ свстемн управлгння правовимв знаинямн

та розвиток людського потевцгалу правничоУ спгльноти та партнерських
мереж системн БПД

5

1

1
Завдання 2.1
Мета завдання 2.1
Захгд 2. i.1 Участь працгвРозвиток
людських Розширеиня сфер право- инкгв центру з надання
ресурсгв ситеми БПД
них послуг для жителгв БВПД (кергвники вгддгтериторгальних громад. лгв/вгдповгдальнг за напряЗалучеиня ресурсгв гро- мок особи) у навчаннях за
мадських органгзацгй для напрямками
дгяльностг
правовоi освгти та на- структуринх
пгдроздйгв,

дання безоплатноi пер-

обмгн досвгдом мгж працгв-

вииноiправовоiдопомоги населению. Посилення правових можливостей вразливих верств
населения.
Створення
сприятливих умов для
реалгзацгiправовик можливостей та ргвного достулу до правосуддя

инками
Центргв
perioну/реггонгв з метою навчання та поширення позитивного досвгду
Захгд 2.1.2
Проведения
навчальних заходгв для працгвинкгв центргв також за
участю адвокатгв системи
БПД, партнерських органгзацгй, МРКП з питань якгсного надання БПД, також з
урахуванням успгшноiпрок-

директор,

Кйькгсть заходгв

0

0

0

0

0

Кйькгсть заходгв

0

1

0

0

1

Кйькгсть заходгв

1

1

1

1

4

всг вгддгли Центру

вгддгл органгзацгi надання
безоплатноi вторинноа'
правовоi допомоги тароботи з адвокатами,
вгддгл правопросвiтництва
та взаемодга' з суб'ектами
надання БППД

тики
Захгд 2.1.3
Поширення гнформацгi про
гнтитут громадських радникгв (параюристгв)

6

Завдання 2.2
Поширення гнформацгт
про дгяльнгсть мгжреггональних
ресурснокомунгкацгйних платформ

Мета завдання 2.2
Сприяння розвитку майданчику для проведения
гнформацгйних заходгв

Захгд 2.2.1
Внесения пропозицгй з навчання працгвникгв Центргв
в МКРП, пгдвищеинг квалг-

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БЛПД,
вгддгли «Бюро правовом допомоги»
вгддгл орган iзацiйноi роботи, юридичного забезпечення дгяльностг та персоналу

Кйькгсть заходгв

За потреби

фiкацii
Захгд 2.2.2
Поширення гнформацгi про
функцгонування МКРП у

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодг, з суб'ектами
надання БЛПД,

Кйькгсть заходгв

1

1

1

1

4

3MI, в мережг Iнтернет
11

7

Завдання 2.3
Мета завдання 2.3
Розвиток
довгдково- Сприяння розвитку гнгнформацгйнот платфо- формацгйно-методичноi
рми правовик консуль- бази з типових правових
тацгй «WikiLegalAid»
питань,
покращення
якостг, повноти та оперативностг надання право-

вих

Захгд 2.3.1 Складання та
розмгщення в встановленому порядку юридичних
консультацгй на основг ти-

вгддгл правовоt гнформацгi
та консультацiй

Кйькгсть заходгв, гнтерв'ю,
публгкацгй тощо

вгддгл правовон гнформацгг'
та консультацгй

Вгдсоток редагування гнформацгйних розмг-

1

1

1

1

4

пових звернень громадян у
довгдкову
онлайнплатформу правових консу-

консультацгй льтацгй "WikiLegalAid"

працгвнинами
реггональних/мгсцевих
центргв надання безоплатноi вторинноi правовоТ
допомоги,
обмну
г

досвгдом та формування

Захгд 2.3.2
редагування та пгдтримка в
актуальному станг гнформацгйних
розмгщень

За потреби

щень

«WikiLegalAid»

кращих практик надання
правовон
допомоги
суб'
ектам права на таку
допомогу

Дееьеатрялiзадэгя свстемн БПД
8

9

Завдання 3.1
Взаемодгя мгж реггональними та мгсцевими
центрами БПД, прийнятгя
управлгнеьких
ргшень

Завдання 3.2
Монгто инг дгяльностг

Мета завдання 3.1
Створення дгевоi моделг
надання якгсноiбезоплатнон правовон допомоги.
Постгйне вдосконалення
результатгв
дгяльностг
завдяки прийнятгю обгрунтованих
ргшень,
постгйне навчання та
оргентацгя на результаты.
Мгнгмгзацгя адмгнгстративних витрат системи
БПд. Пгдвищення якостг
управлгння

Мета завдання 3.2
Забезпечення системати-

Захгд 3.1.1
Органгзацгя та участь у засгданнях Кергвноiради

директор

Кйькгсть засгдани

1

1

1

1

4

Захгд 3.1.2
О илюднення звгтгв про
~
винонання
квартальних
плангв роботи центргв

вгддгл органгзацiйноiроботи, юридичного забезпечення дгяльностг та персоналу

Кйькгсть звгтгв

l

1

1

1

4

Захгд 3.1.3 Проведения робочих нарад, анкетування
працгвнингв центру з питань
органгзацгiРоботи проблемних питань, що виникають
пгд час реалгзацгiзавдань з
метою прийнятгя управлгнських ргшень

директор,

Кйькгсть заходгв

1

1

1

1

4

Захгд 3.2.1
Аналгз поданоi гнформацгi

вгддгл орган iзацiйног роботи, юридичного забезпечення дгяльностг та персоналу

—

Кйькгсть заходгв

0

12

центргв БПД

много контролю за ефективнгстю системи надання БВПД; подання адвокатами звгтгв з вгдповгдними додатками, здгйснення перевгрки iх комплектностг, правильностг
розрахунку розмгру винагороди та вгдшкодування витрат адвокатгв,
якг надають БВПД

до РЦ та монгторинг дгяльностг МЦ
Захгд 3.2.2
вгддгл органгзацгйнонрободналгз поданоi гнформацгi ти, юридичного забезпечендо МЦ та монгторинг дгяль- ня дгяльностг та персоналу,
ностг Бюро правовоi допомоги
вiддiл правовом гнформацгн
та консультацiй,

Захгд 3.2.3
Аналгз звгтгв
РЦ за напрямками дгяльностг з метою розвитку системи
БПД
Захгд 3.2.4
Аналгз своечасностг та ефективностг виконання МЦ
плану роботи
Захгд 3.2.5
Аналгз своечасностг та ефективностг
виконання РЦ плану роботи
Захгд 3.2.6 Аналгз ефективностг та рацгональностг
використання МЦ бюджетних коштгв, виявлення додаткових потреб
____________________

Захгд 3.2.7 Аналгз ефективностг та рацгональностг
використання РЦ бюджетних коштгв, виявлення додаткових потреб
10

Завдання 3.3
Управлгння людськими
ресурсами

Мета завдання 3.3
Оптимгзацгя адмгнгстративних ви ат системы
БПД

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

вгддгл правопросвтництва
та взаемодгнз суб'ектами
надання БППД
-

Кглькгсть заходгв

3

Кглькгсть заходгв

-

Кглькгсть заходгв

Кглькгсть заходгв

3

3

12

1

4

1

4

0

Кглькгсть заходгв

вгддгл органгзацгйнонроботи, юридичного забезпечення дгяльностг та персоналу

вгддгл фгнансгв, контрактно-договiрнонроботи та
бухгалтерського облеку,

3

1

1

1

0

1

1

1

вгддгл пгдтримки тарозвит гн аст кт и
-

Кглькгсть заходгв

0

директор,

Кглькгсть заходгв

За потреби

вгддгл фгнансгв, контрактно-договiрноi роботи та
бухгалтерського облеку,
13

Захгд 3.3.2
Проведения
зустргчей з
рЦ МЦ

тгм-бглдгнггв,
працгвнинами

Захгд 3.3.3
Проведения
регулярных внутргшнгх навчань (в тому числе дистанцiйнi он-лайн навчання) для
персоналу РЦ та МЦ

вгддгл органгзацгйноi роботи, юридичного забезпечення дгяльностг та персоналу
директор,

Кглькгсть заходгв

0

0

0

0

0

вгддгл орган ;зацУиноi роботи, юридичного забезпечення дгяльностг та персоналу
директор,

Кглькгсть заходгв

0

0

0

0

0

вгддгл органхзацiиноi роботи, юридичного забезпечення дгяльностг та персоналу

Поступовнй перехгд вгд моделг залучення адвокатiв ех officio до

моделг офгсгв громадського захисту у крвмгнальних провадженнях
Мета завдання 4.1
Захгд 4.1.1 Анкетування
вгддгл органгзацгн надання
Кглькгсть заходiв
0
0
1
0
1
Забезпечення доступу до адвокатгв, за сприяння Ради
безоплатнон вторинион
якгсноiправовоiдопомо- адвокатгв Луганськоi та
правовоi допомоги тароги за допомогою моделг Ради адвокатгв Харкгвськоi
боти з адвокатами
офгсгв
громадського областей, щодо iх готовностг
захисту
прийняти участь в дгяльностг офгсгв громадського захисту
Захгд 4.1.2
Монгторинг вгддгл правопросвгтництва Кглькгсть заходгв
0
0
1
0
l
щодо кглькостг офгсгв грота взаемодгi з суб'ектами
мадського захисту та визнанадання БЛПД,
чення мгсця розташування
Розбудова комплексном гиформацгйно-аналгтичноiсистеми
забезпечения надання безонлатноУ правовоiдопоiиоги (КI
АС) та впроваджевия гнших новгтнгх гнформацгыввх техвологгй
12
Завдання 5.1
Мета завдання 5.1
Захгд 5.1.1 Впровадження вгддгл пгдтримки тарозвиКглькгсть заходгв
За потреби
Електронний докумен- Забезпечення ефективно- ПЗ гнформацгйного
управтку гнфраструктури,
тообгг та кадровий об- го
функцгонування лгння (електронний докумелгк
центргв,
прискорення нтообгг - вхгдна-вихгдна,
вгддгл органгзацгйноа' робообмгну
гнформацгею, контроль,
автоматизацгя ти, юридичного забезпеченспроможнгсть 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 тарозвиВгдсоток вико100°/о
калу застосування ПЗ гнфотку гнфраструктури,
ристання впро11

Завданья 4.1
Побудова оптимально►
моделг оформления
вiдносин з адвокатами працгвниками офгсгв
громадського захисту у
кримгнальних провадженнях

14

рмацгйного управлгння (електронний документообгг вхгдна-вихгдна,
контроль,
автоматизацгя планування i

вадженого ПЗ
вгддгл органгзацгйнонроботи, юридичного забезпечення дгяльностг та персоналу

ЗВ1ТНОСТ1 3 ОСНОВНО1 Д1ЯЛЬНОСТ1)

Захгд 5.1.3 Впровадження
ПЗ управлгння персоналом
(
оформления прийому працгвникгв на роботу, звйьнения; ведения особових
карток; графгк вгдпуеток;
ведения вгйськового облгку,
пгдготовка проектгв наказгв,
облгк та монгторинг робочого часу)
13

Завдання 5.2
I
нновацгйнг
форми
доступу до БПД

Мета завдання 5.2
Спрощений доступ до
безоплатноi
правовоi
допомоги, розвиток системи БПД

Захгд 5.2.1
Органгзацгя
роботы дистанцгйних пунктгв доступу до БВПД через
налагодження Шкуре-зв'язку,
зокрема, з використанням
можливостей системи «Бгблгомгст»

вгддгл пгдтримки тарозвитку гифраструктури,

Кйькгсть заходгв

За потреби

Кйькгсть заходгв

0

вгддгл орган iзацiйно,роботи, юридичного забезпечення дгяльиоетг та персоналу

-

Захгд 5.2.2 Пошук нових
точок доступу до БПД, шляхом укладення договоргв
про спгвпрацю

вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БППД

Кйькгсть укладених договоргв,
нових точок

Захгд 5.2.3
Аналгз
функцгонування
системы КI
АС щодо необхгдностг й модернгзацгн

вгддгл пгдтримки тарозвитку гнфраструктури,

Кйькгсть заходгв

0

0

1

0

1

За потреби

вгддгл правого! гнформацгi
та консультацгй,
вгддгли «Бюро правовоi допомоги»

15

14

15

Завдання 5.3
Створення
порталу
БПД

Завдання 5.4
Матергально-технгчне
забезпечення та розвиток гнфраструктури

Мета завдання 5.3
Захгд 5.3.1
Пгдвищення ргвня право- Пгдготовка та наповнення
воiобгзнаностг громадян гнформацгйними матергалапро своiправа та право ми об'еднаного сайту ВИД
та на безоплатну правову
допомогу.
Створення Захгд 5.3.2
сприятливих умов для дналгз пгдтримання в актуареалгзацгi правових мож- льностг станг сторгнок
ФБ,
ливостей та ргвного дос- Пгдтримання в актуальному
тупу до правосуддя
станг медгамапи
Мета завдання 5.4
Захгд 5.4.1
Забезпечення
Встановлення технгчних Медга набором (СЕ
засобгв в центрах. Нала- колонки, планшети - 5шт,
годження
скап- дихтофони - 2 шт), з метою
консультувань. Можли- проведения комунгкативних
заходгв, виfзних консультувгсть проведения комунгвань, кергвноiради
кативних заходгв та по5.4.2 Забезпечення
дальше iх висвгтлення в Захiд
ИЕВ-камеры. Оновлення та
ЭМ!. Ефективне викоритехнгчна пгдтримка ЧЕВстання робочого часу та камер
для
проведения
рацгональне використан- скайп-консультувань суб'
екня бюджетних коштгв.
тгв надання БПД

вгддiл правопросвiтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БППД

Кглькгсть заходгв Л

1

1

Л

4

вгддiл правопросвгтництва
та взаемодгi з суб'ектами
надання БППД

Кглькгсть аналгзгв

1

1

1

1

4

-

Кглькгсть одиниць

________________________

_______________

Кглькгсть одиниць

0

____________________________
0

Захгд 5.4.3 Оновлення ПК
та гнше ТЗ (зокрема 36 модем)

-

Кглькгсть одиниць

0

Захгд 5.4.4 Забезпечення
транспортными
засобами
(
оренда, надання послуг з
перевгзником та гн.) з метою
проведения
монгторингу
надання адвокатами БВПД,
надання МЦ адресно7 допомоги, здгйснення виi
зних
консультацгй

-

Кглькгсть транс-

0

портнихзасобгв

16

16

Завдання 5.5
Розвиток аналгтичноТ
спроможностг центргв

Мета завдання 5.5
Розвиток
аналгтичноi
складовоiдля пгдвищення
взаемодгi
з
суб'ектами права
на
безоплатну правову допомогу, а також ефективностг
впровадження
механгзмгв
реалгзацц
пргоритетних напрямгв
надання
безоплатноi
правовоi допомоги Ц1
льовим категоргям

Захгд 5.5.1
Органгзацгя
системного
аналгзу звернень по БПД

Захгд 5.5.2
I
нформацгя по розподглу
справ мгж адвокатами (зокрема кйькгсть виданих доручень)
Захгд 5.5.3
Аналгз кйькостг клгентгв на
одиницю населения та кглькостг точок доступу

вiддiл правовоi iнформацгТ
та консультацiй,

Кйькгсть проведених аналгзгв

вгддгли «Бюро правовом допомоги»
вгддгл органгзацг, надання
безоплатног вториннон
правовом допомоги тароботи з адвокатами

Кйькгсть заходгв

1

1

вгддгл правовое' гнформацгн
та консультацiй,

Кйькгсть заходгв

0

Т3

3

3

3

12

1

1

4

0

0

1

1

_

вгддгли «Бюро правовог" допомоги»,
вгддгл правопросвгтництва
та взаемодгнз суб'ектами
надання БПЛД

Захгд 5.5.4
Аналгз кйькостг прийнятих
актгв наданих послуг адвокатгв

вгддгл органгзацгн надання
безоплатнон вториннон
правовоi допомоги тароботи з адвокатами

Кйькгсть заходгв

3

3

3

3

12

Захгд 5.5.5
Аналгз кйькостг складених
процесуальних документгв
працгвниками МЦ

вгддгл правовоi iнформацiн
та консультацгй,

Кйькгсть заходгв

3

3

3

3

12

вгддгли «Бюро правовоi допомоги» ,
вгддгл органгзацгн надання
безоплатнон вториннон
правовоi допомоги тароботи з адвокатами

Захгд 5.5.6
Аналгз кйькостг виплачених
коштгв адвокатам за надання
БВПД

вгддгл органгзацгн надання
безоплатноi вториннон
правовондопомоги тароботи з адвокатами

Вгдсоток виконання

100°/о

17

Захгд 5.5.7
Аналгз показинкгв та визначення потреби
(вгдсутнгсть адвокатгв на
територгi; постгйнг вгдмови
адвокатгв, що працюють за

вгддгл органгзацгi надання
безоппатнон вторинноi
правовоТ допомоги тароботи з адвокатами

Кглькгсть заходгв

1

1

1

1

4

контрактом; скарги на адвокатгв, кйькгсть суб'ектгв
права на БВПД; наявнгсть на

територгi установ вгдбування покарань, психгатричних
закладгв, в мгстах з пгдвищеинм ргвнем злочииностг
тощо)

1:

