
План Факт Примітка

Мета завдання 1.1. Захід 1.1.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 1.1.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
4 1

Захід 1.1.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 1.1.4

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 1.1.5

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1

200 

буклетів

Захід 1.1.6 

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.1.7

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
2 3

Захід 1.1.8 

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 0

Захід 1.1.9 

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 0

Захід 1.1.10 Кількість заходів

1

Кількість трансляцій

Кількість виступів

Кількість виступів, розміщень

Кількість розміщень

Значення показників 

результативності виконання 

заходу по регіону в цілому та в 

розрізі виконавців окремо
п/п Найменування завдання 

Мета та основний результат виконання 

завдання 

Найменування заходу для 

виконання завдання

Найменування показників 

результативності виконання заходу та 

перелік відповідальних виконавців

Кількість розроблених/розповсюджених матеріалів

                                         Кількість заходів

                                         Кількість заходів

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад

Звіт про виконаннч Річного плану надання правової допомоги Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

у Луганській та Харківській областях за 1 квартал  2018 року

Розроблено логістику

                                         Кількість заходів

Проведення інформаційно-просвітницької 

роботи з суб’єктами надання безоплатної  

правової допомоги.  Збільшення кількісних 

показників за  зверненнями громадян до 

місцевого центру. Підвищення рівня 

правової обізнаності громадян про свої 

права та право на безоплатну правову 

допомогу.  Забезпечення належного 

доступу до якісної безоплатної правової 

допомоги особам, які потребують такої 

допомоги.    Забезпечення інформацією про 

надання БПД  в установах та організаціях, 

які обслуговують категорії громадян, що 

підпадають під дію ст.14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Проведення 

правопросвітницьких заходів 

для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей 

для вирішення правових 

питань; змісту основних 

реформ, що проводяться 

Урядом України, реалізація 

правопросвітницького 

проекту “Я маю право”

Кількість розповсюджень



Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.1.11

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
3 3

Захід 1.1.12

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 1.1.13 

 Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 1.1.14

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 1.1.15

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 1.1.16

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 1.1.17

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Мета завдання 1.2. Захід 1.2.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 2

Захід 1.2.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
4 15

Захід 1.2.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.2.4

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.2.5

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 1.2.6

1

2

За потреби

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість партнерів

Кількість розроблених/затверджених програм

Кількість заходів 

Кількість виготовлених інформаційних матеріалів та їх поширення

Кількість запитів

Кількість заходів

Направлено 43 листа

Проведення інформаційно-просвітницької 

роботи з суб’єктами надання безоплатної  

правової допомоги.  Збільшення кількісних 

показників за  зверненнями громадян до 

місцевого центру. Підвищення рівня 

правової обізнаності громадян про свої 

права та право на безоплатну правову 

допомогу.  Забезпечення належного 

доступу до якісної безоплатної правової 

допомоги особам, які потребують такої 

допомоги.    Забезпечення інформацією про 

надання БПД  в установах та організаціях, 

які обслуговують категорії громадян, що 

підпадають під дію ст.14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Створення сприятливого середовища на 

рівні територіальних громад для якісного 

забезпечення їх правових потреб. Пошук 

нових партнерів БПД та комунікація. 

Створення сприятливих умов для реалізації 

правових можливостей та рівного доступу 

до правосуддя. Підвищення правової 

обізнаності

Проведення 

правопросвітницьких заходів 

для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей 

для вирішення правових 

питань; змісту основних 

реформ, що проводяться 

Урядом України, реалізація 

правопросвітницького 

проекту “Я маю право”

Розвиток мережі партнерів та 

незалежних провайдерів 

надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання 

методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними 

БПД

Кількість заходів, кількість осіб

Кількість виїздів, кількість осіб

Кількість виїздів/кількість осіб

Кількість навчань



Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Мета завдання 1.3 Захід 1.3.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 1.4.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 1.3.2 

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.3.3 

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Мета завдання 1.4 Захід 1.4.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 1.4.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
3 3

Захід 1.4.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.4

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.5

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.6

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.7

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
2 2

Захід 1.4.8

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
2 2

Захід 1.4.9

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
3 3

2

Відсоток наданих консультацій

Кількість заходів

3.

Кількість заходів

Кількість заходів

Наданих послуг

Кількість пунктів/кількість осіб

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість пунктів/кількість осіб

Відсоток поширення інформації

Кількість заходів

Кількість заходів

100%

100%

100%

4

Створення сприятливого середовища на 

рівні територіальних громад для якісного 

забезпечення їх правових потреб. Пошук 

нових партнерів БПД та комунікація. 

Створення сприятливих умов для реалізації 

правових можливостей та рівного доступу 

до правосуддя. Підвищення правової 

обізнаності

Посилення правової спроможності 

вразливих верств населення. Проведення 

інформаційно-просвітницької роботи з 

суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги. Проведення 

консультацій, роз’яснень з правових 

питань для громадян. Забезпечення 

інформацією про надання БПД через 

систему «Бібліоміст» у сервісах органів 

місцевого самоврядування, органів 

виконавчої влади та засобах масової 

інформації, доступ до сервісів Мінюсту

Підвищення рівня задоволеності клієнтів 

системи БПД отриманими послугами, 

залучення адвокатів  до системи надання 

БВПД, підвищення їх кваліфікації

Розширення доступу до БПД 

шляхом, зокрема, 

забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу 

до БПД

Забезпечення належної якості 

послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД

Розвиток мережі партнерів та 

незалежних провайдерів 

надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання 

методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними 

БПД



Захід 1.4.10

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
18 18

Захід 1.4.11

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
3 3

Захід 1.4.12

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.13

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.14

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.15

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.16

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 1.4.17

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 1.4.18

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
2 2

Захід 1.4.19

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Мета завдання 2.1 Захід 2.1.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 2.1.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
4 4

Захід 2.1.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
2 0

Кількість спостережень

Кількість заходів

100%

100%

За потреби

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість справ

Кількість заходів

За потреби

За потреби

Виключено 1 адвоката

4

Підвищення рівня задоволеності клієнтів 

системи БПД отриманими послугами, 

залучення адвокатів  до системи надання 

БВПД, підвищення їх кваліфікації

Забезпечення належної якості 

послуг, що надаються 

клієнтам системи БПД

Кількість суб'єктів надання БВПД

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД

5

Розширення сфер правових  послуг для 

жителів територіальних громад. Залучення 

ресурсів громадських організацій для 

правової освіти та надання безоплатної 

первинної правової допомоги населенню. 

Посилення правових можливостей 

вразливих верств населення. Створення 

сприятливих умов для реалізації правових 

можливостей та рівного доступу до 

правосуддя

Розвиток людських ресурсів 

ситеми БПД.



Мета завдання 2.2 Захід 2.2.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 2.2.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
2 0

МРКП не 

відкрито

Мета завдання 2.3 Захід 2.3.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
2 1

Захід 2.3.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Мета завдання 3.1 Захід 3.1.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 3.1.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 3.1.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Мета завдання 3.2 Захід 3.2.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
2 2

Захід 3.2.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 3.2.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 3.2.4

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 3.2.5

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Захід 3.2.6

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
3 3

Захід 3.2.7

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
3 3

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість звітів

Кількість засідань

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

За потреби

100%

Створення дієвої моделі надання якісної 

безоплатної правової допомоги. Постійне 

вдосконалення результатів діяльності 

завдяки прийняттю обґрунтованих рішень, 

постійне навчання та орієнтація на 

результати. Мінімізація адміністративних 

витрат системи БПД. Підвищення якості 

управління

Забезпечення систематичного контролю за 

ефективністю системи надання БВПД; 

подання адвокатами звітів  з відповідними 

додатками, здійснення перевірки їх 

комплектності, правильності розрахунку 

розміру винагороди та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають БВПД

6

7

8
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Поширення інформації про 

діяльність міжрегіональних 

ресурсно-комунікаційних 

платформ

Розвиток довідково-

інформаційної платформи 

правових консультацій 

«WikiLegalAid»

Сприяння розвитку майданчику для 

проведення інформаційних заходів

Сприяння розвитку  інформаційно-

методичної бази з типових правових 

питань, покращення якостi, повноти та 

оперативностi надання правових 

консультацiй працiвниками 

Децентралізація системи БПД 

Кількість розміщених консультацій

Кількість заходів, інтерв'ю, публікацій тощо

Взаємодія між регіональними 

та місцевими центрами БПД, 

прийняття управлінських 

рішень

Моніторинг діяльності центрів 

БПД



Мета завдання 3.3 Захід 3.3.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 3.3.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 3.3.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
1 1

Мета завдання 4.1 Захід 4.1.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 4.1.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Мета завдання 5.1 Захід 5.1.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 5.1.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 5.1.3

 Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Мета завдання 5.2 Захід 5.2.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 5.2.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 5.2.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 1

Мета завдання 5.3 Захід 5.3.1

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 5.3.2.

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Підвищення рівня правової обізнаності 

громадян про свої права та право та на 

безоплатну правову допомогу. Створення 

сприятливих умов для реалізації правових 

можливостей та рівного доступу до 

Оптимізація  адміністративних витрат 

системи БПД

Забезпечення доступу до якісної правової 

допомоги за допомогою моделі офісів 

громадського захисту. 

Забезпечення ефективного функціонування 

центрів, прискорення обміну інформацією, 

спроможність до аналізу та подальшого 

розвитку системи БПД
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За потреби

 100%

Відсоток використання впровадженого ПЗ

Кількість заходів

Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій

10

11

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість заходів

Кількість укладених договорів, нових точок

Кількість заходів

Кількість заходів

Інноваційні форми доступу до 

БПД

Створення порталу БПД

Постійно

Постійно

За потреби

За потреби

Кількість заходів

За потреби
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14

Управління людськими 

ресурсами

Побудова оптимальної моделі 

оформлення відносин з 

адвокатами - працівниками 

офісів громадського захисту у 

кримінальних провадженнях 

Електронний документообіг та 

кадровий облік

Спрощений доступ до безоплатної правової 

допомоги, розвиток системи БПД



Мета завдання 5.4 Захід 5.4.1.

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 5.4.2

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях

Захід 5.4.3

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

Захід 5.4.4

Регіональний центр з надання БВПД у 

Луганській та Харківській областях
0 0

За потреби

Відсоток 

Встановлення технічних засобів в центрах.  

Налагодження скап-консультувань. 

Можливість проведення комунікативних 

заходів та подальше їх висвітлення в ЗМІ. 

Ефективне використання робочого часу та 

раціональне використання бюджетних 

коштів. 

15 Матеріально-технічне 

забезпечення та розвиток 

інфраструктури

Кількість транспортних засобів

Кількість одиниць


