
Звгт  про  виконання  плану  дгяльностг  Северодонецького  мгсцевого  центру  з  надання  
безоплатноi вторинног  правовог  допомоги  

на  2019 ргк  у  2 кварталг  

Значения  показника  

п/п  Найменувания  завдання  Найменувания  заходу  для  виконання  
Найменувания  
показникгв  

результативностг  
виконання  заходу  Примгтка  у  разг  

завдання  результативностг  недовиконання  плану  
виконання  заходу  

План  Факт  

1. Переоргентацгя  системн  БПД  з  вадаиня  правовог  допомоги  окремим  фгзичним  особам  на  посиленнв  правовоi спроможностг  та  правових  
можливостей  тернторгальних  громад  

1 Завдання  1.1. Захiд  1.1.1. Кцiькгсть  заходгА  1 1 
Проведения 	право- Проведения 	аналгзу 	першочергових  
просвгтницьких 	заходiв  правових  потреб  громад, що  викликають  
для  громад  та  епгльнот, найбйьший 	резонанс 	серед 	населения  
зокрема 	 щодо  територгальних 	громад, 	пгдтримка 	в  
можливоггей 	для  актуальномустанг  ка  ти  гiравових  по 	еб. 
виргшення 	правовик  Захгд  1.1.2. Кйькгсть  заходгв  18 18 
питань; змгсту  основних  Проведения  тематичних  семгнаргв, лекцгй, 
реформ, що  проводяться  круглих 	столгв, 	зустргчей 	для 	цгльовоi 
Урядом 	Украгни, аудиторгi 	громадян, 	гнших  
реалгзацгя 	право- правопросвгтницьких 	заходгв 	спйьно 	з  
проевгтницького  проекту  ОМС, 	ОВВ, 	гншими 	установами 	та  
"Я  маю  право" органгзацгями, ГО  тощо, спрямованг  на  

найактуальнiшi питания  життя  громад  
Захгд  1.1.3 Кйькгсть  заходгв  3 4 
Виконання  спйьних  заходгв  вгдповгдно  до: 
Програм  правовоi допомоги  населению, 
затверджених  ОМС; Меморандумгв; Угод, 
догово  гв  про  спев 	ацю  
Захгд  1.1.4. Кйькгсть  розроблених  0 0 
Розробка 	та 	розповсюдження 	серед  /розповсюджених  
населения, 	пiдгтрисмств, 	установ, мате  ianis 



органгзацгй, 	навчальних 	закладгв  
гнформацгйних  друкованих  та  електроиних  
матергалгв  (зокрема, буклетгв, брошур) на  
правову  тематику  вгдповгдно  до  гнтересгв  
цйьовоi а  дито  ii. 
Захгд  1.1.5 Кйькiсть  25 48 
Розробка  та  або  розповсюдження  серед  розповсюджень  
населения, 	пгдприемств, 	установ, 
органгзацгй, 	навчальних 	закладгв  
гнформацгйного  друкованого  видання  на  
правову  тематику  вгдповгдно  до  гнтересгв  
цгльовоi а  дито  ii. 
Захгд  1.1.6 Кйькгсть  розмгщень  1 1 
Розмгщення 	зовнгшньоi 	реклами. 	Як  
соцгапьноi (зокрема, плакатгв, бгг-бордгв, 
ciтi-лайтгв) 	на 	вулицях, 	громадському  
анспо  тг, громадських  мгсцях  

Захгд  1.1.7 Висвгтлення  заходгв  з  реалгзацгf Кйькгсть  виступгв, 2 2 
проекту 	у 	засобах 	масовоi гнформацгТ, розмгщень  
соцгальних  ме  ежах  та  на  веб  - сайтах  
Захгд  1.1.8 Кйькгсть  виступгв  2 0 
Органгзацгя  виступгв  у  засобах  масовоi 
гнформацгi 	з 	питань 	роз'яснення  

У  першому  кварталг  було  
виступи  бгльше  нгж  заплановано  

громадянам  гарантованих  iм  Конституцгею  
та  законами  Украiни  прав  у  ргзних  сферах  
житгя  (поблоково) 
Захгд  1.1.9 Кйькгсть  трансляцгй  За  окремим  0 Ресурси  вгдсутнг  
Створення  та  або  трансляцгя  соцгальних  графгком  за  
аудго 	— 	та 	вгдеороликгв 	на 	правову  наявностг  
тематику  у  засобах  масовоi гнформацгi, ресурсгв  
громадському 	транспортг, 	громадських  
М1сцSпС  
Захгд  1.1.10 Кйькгсть  заходгв  1 2 
Опитування  та  замгри  громадськоТ  думки  
Захгд  1.1.11 	Проведения  навчань  з  прав  Кйькгсть  навчань  1 1 
людини 	для 	представникгв 	юридичних  
служб  органгв  державноi влади  та  органгв  
мгсцевого  санов 	ання  
Захгд 	1.1.12 	Забезпечення 	роботи  Кйькгсть  10 10 



мобйьних  точок  доступу  до  безоплатноТ  виiздгв/кйькгсть  oci6 
правовоi допомоги  
Захгд  1.1.13 Кйькгсть  виiздгв, Кожного  разу  2 
Органгзацгя  надання  адресноi безоплатног' кйькгсть  oci6 у  випадку  
правовоiдопомоги  звернення  
Захгд  1.1.14 Кйькгсть  oci6 1 5 
Проведения  консультацгй  жителгв  сгльськоi 
мгсцевостг  з  метою  запобггання  порушення  
нх 	прав, 	гарантованих 	Конституцгею  
УкраТни  та  законами  у  рiзних  с  е  ах  життя  
Захгд  1.1.15 Кйькгсть  заходгв  5 6 
Забезпечення  проведения  роз  'ясшовальноТ  
роботи  в  установах  виконання  покарань, 
центрах  пробацгiг  з 	питань  реалгзацгi i 
захисту  прав  людини  
Захгд  1.1.16 Кйькгсть  закодгв  7 18 
Проведения  «вуличного» гнформування  
Захгд  1.1.17 	Органгзацгя  та  проведення  Кйькгсть  закодгв  8 8 
заходгв  гнформацгйного  характеру  (урокгв  
правових  знань, дискусгй, бесгд  тощо) 	в  
дитячих 	будинках, 	школах-гнтернатах, 
навчальних  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  
соцгальноi психологгчноi реабiлiтацiТ  дгтей  

2 Завдання  1.2. Захгд  1.2.1. Кйькгсть  партнергв  1 1 
Розвиток 	мережг  Налагодження 	зв'язкгв 	та 	актуanгзацгя  
партнергв  та  незалежних  даних 	щодо 	мережг 	стейкхолдергв, 
провайдергв 	надання  укладеакя  меморакдумiв  про  спгв 	ацю  
БПД, 	налагодження  Захгд 	1.2.2. 	Органгзацгя 	та 	участь 	в  Кйькгсть  закодгв  18 18 
спгвпрацг 	гз 	ними 	та  спйьних  комунгкативних  заходах  - круглих  
надання 	методичноi столах, робочих  зустргчах, конференцгях  
допомоги 	з 	метою  тощо 	з 	органами 	мгсцевого  
удосконалення 	надання  самоврядування, 	органами 	виконавчоi 
ними  БIIД  впади, 	громадськими 	органгзацгями, 

Службою  зайнятостг, Уповноваженим  ВРУ  
з  прав  людини, управлгнням  захисту  прав  
людини  Нацгональноi полгцггг, монгто  ами  



НПМ 	гншими 	правозахисними  
органгзацгями 	щодо 	запобггання  
порушення  прав  людиин, удосконалення  
надання  БПД  
Захгд  1.2.3 Кйькгсть  запитгв  У  разг  0 
Направления 	запитгв 	Уповноваженому  необхгдностг  
ВРУ  з  прав  людини, управлгнням  захисту  
прав  людини  Нацгональног  полгцгi, щодо  
попе  едження  порушення  прав  людини  
Захгд  1.2.4 Кйькгсть  виготовлених  0 0 
Пгдготовка 	та 	поширення 	методичних  гнформацгйних  
рекомендацгй, матергалгв  для  громадських  
приймальнь, ОМС  , юридичних  клгнгк, 
органгв  держаноi влади, параюристгв  та  

матергалгв  та  iх  
поширення  

гнших  провайдергв  щодо  надання  ними  
безоплатноi пе  вииноi гтравовоi допомоги  
Захгд  1.2.5 Кйькгсть  заходгв  0 0 
Проведения  гнформацгйнон  кампангi серед  
партнергв 	БПД, 	з 	метою 	залучення  
зовнгшнгх  ресурсгв  та  виконавцгв  заходгв/ 
о 	ам/ гтроектiв, фандрейзшгг  

Захгд  1.2.6 Кйькгсть  розроблених / 0 0 
Проведения  роботи  з  ОМС  з  розробки  та  затверджених  програм  
затвердження  Програм  надання  правовом  
допомоги  те  ито  гальним  громадам  

3 Завдання  1.3. Захгд  1.3.1 Кйькгсть  16 19 
Розширення  доступу  до  Органгзацгя  роботи  дистанцгйних  пунктгв  з  пуинтгв /кйькгсть  oci6 
БПД  шляхом, зокрема, метою  розширення  доступу  до  БПД  
забезпечення 	роботи  Захгд  1.3.2 Вгдсоток  наданих  100% 100% 
дистанцгйних 	пунктгв  
доступу  до  БПД  

Забезпечення 	надання 	доступу 	до  
електронних  сервгсгв  Мгнгстерства  юстицгi 

послуг  

Украiни  

Захгд  1.3.3 Кйькгсть  заходгв  0 0 
Здгйснення  винзних  спйьних  консультацгй  
до 	Бюро 	правовоi 	допомоги 	, 	МЦ  
директора  РЦ  та  начальника  ГТУЮ  

4 Завдання  1.4. Захгд  1.4.1 Кйькгсть  заходгв  1 1 
Забезпечення 	належноУ  Аналгз  статистичних  показинкгв  за  для  



якостг 	послуг, 	що  виявлення 	потреби 	та 	забезпечення  
надаються 	клгентам  кладання  контрактiв  з  адвокатами  БПД  
системи  БПД  Захгд  1.4.2 	Розробка  та  затвердження  Кйькгсть  заходгв  0 0 

графгка 	цйодобового 	чергування  
адвокатгв, якi надають  БВПД  
Захгд 	1.4.3 	Консультативна  допомога  Вгдсоток  наданих  100% 100% 
адвокатам  щодо  порядку  оформления  актгв  консультацгй  
за  виконаними  дорученнями  
Захгд 	1.4.4 	Органгзацгя, 	проведения  Кйькгсть  заходгв  0 0 
тренгнггв, 	навчальних 	заходгв 	для  
адвокатгв, якi надають  БВПД  спйьно  з  ГО, 
Рада 	адвокатгв 	реггонгв, 	ВП 	ГО  
"Всеукраiнське  об'еднання  адвокатгв, якi 
надають  безоплатну  правову  допомогу", в  
тому  числг  дистанцгйне  навчання  
Захгд  1.4.5 Здгйснення  монгторингу  веб- Кйькгсть  заходгв  1 1 
сайтгв  та  поширення  серед  адвокатгв  за  
допомогою  електронноi пошти  гнформацгi 
щодо 	навчальних 	заходгв, 	котрг  
проводяться 	адвокатським 	само- 
врядуванням, ГО, судами  тощо  в  яких  
могли  б  взяты  участь  адвокати  
Захгд  1.4.6 Кйькгсть  заходгв  1 0 Плануеться  проведения  в  
Органгзацгя  та  проведения  тренгнггв  на  
тему 	"Кращг 	практики 	адвокатськоi 
дгяльностг  

третьому  та  четвертому  
кварталг  

Захгд  1.4.7 Кйькгсть  заходгв  0 0 
Проведения 	анкетування 	та 	вивчення  
потреб  адвокатгв  системи  БВПД  у  навчаннг  
Захгд  1.4.8 Кйькгсть  заходгв  0 0 
Забезпечення 	пгдвищення 	квалгфгкацгi 
адвокатгв 	системи 	БВПД 	також 	гз  
залучеiшям  ресурсноi бази  па  тне  гв  
Захгд  1.4.9 Кйькгсть  заходгв  3 3 
Узагальнення 	та 	поширення 	кращоi 
практики 	надання 	БВПД, 	наповнення  
Iн  о  мацгйного  дайджес  
Захгд  1.4.10 	Спостереження  за  роботою  Кйькгсть  заходгв  0 0 
адвокатгв  у  судах  першоi та  апеляцгйноi 



гнстанцгй  
Захгд  1.4.11 	Монгторинг  якостг  надання  Кйькгсть  заходгв  0 0 
адвокатами  безоплатноi правовоi допомоги  
(в  разг  згоди  вгдповгдного  суб'екта  надання  
БВПД) 
Захгд 	1.4.12 	Проведения 	опитування, Кйькгсть  заходгв  1 1 
анапгз 	звернень 	громадян 	- 	вивчення  
потреб  та  ргвня  задоволеностг  oci6, якi 
звертаються  щодо  надання  БВПД  та/або  
отримали  таку  допомо  
Захгд 	1.4.13 	Перевгрка 	достовгрностг  Вгдсоток  перевгреноi 0 0 
наданон  адвокатами  гнформацгi, у  разе  коли, гнформацгi 
адвокат 	залучався 	особам, 	з 	пгдстав, 
визначених  ст. 52 КПК  Украши  
Захгд  1.4.14 	Анanгз  потреби  та  надання  Кглькгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
пропозицгй  КЦ  щодо  проведения  конкурсу  
адвокатгв, якi надають  БВПД  
Захгд 	1.4.15 	Звернення 	до 	комгсгй 	з  Кглькгсть  заходгв  0 0 
оцгнювання  якостг, повноти  та  своечасностг  
надання  адвокатами  безоплатноi правовоi 
допомоги, 	утворених 	радами 	адвокатгв  
реггонгв 	щодо 	завершеинх  адвокатом  

w справ  (виконаних  до 	ень) 
Захгд  1.4.16 	Анапгз: скарг  на  адвокатгв, Кйькгсть  заходгв  За  потреби  1 
результатгв 	проведеного 	монгторингу  
якостг  надання  БВПД, участг  адвокатгв  в  
пгдвищеннг 	квanгфгкацгi 	та 	надання  
пропозицгй  щодо  виключення  адвокатгв  з  
Рееструадвокатгв , якi надають  БВПД  
Захгд  1.4.17 	Органгзацгя  та  проведения  Кйькгсть  заходгв  1 5 
тренгнггв, навчanьних  семгнаргв  з  якостг  
надання  безоплатноi правовоi допомоги  
для 	працгвникгв 	мгсцевих 	центргв  
(пгдвищення  квалгфгкацгг) за  участю  ГО, 
адвокатгв - 	ене  гв  



Захгд  1.4.18 Монгторинг  дотримання  МЦ  Кйькгсть  заходгв  1 1 
Регламенту  надання  безоплатноi первинноi 
правовоi 	допомоги 	(аналгз 	скарг, 
тестування, бесгди, виiзнг  консультування  
тощо) 

Захгд 	1.4.19 	Запровадження 	стандартгв  Кглькгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
якостг  по  ЦАС. Навчальнг  заходи  для  
адвокатгв  з  питань  застосування  стандартгв  

Створення  ефективног  системи  управлiвия  правоввми  знаниями  та  розвиток  людського  потеицгалу  правиичоУ  спгльнотн  та  партнерських  

мереж  системи  БПД  

5 Завдання  2.1 Захгд  2.1.1 	Участь  працгвнингв  центру  з  Кйькгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
Розвиток 	людських  надання 	БВПД 	(кергвинки  
ресурсгв  системи  БПД  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  досвг  
Захгд  2.1.2 Проведения  навчальних  заходгв  Кйькгсть  заходгв  1 1 
для  працгвинкгв  центргв  також  за  участю  
адвокатгв 	системи 	БПД, 	партнерських  
органгзацгй, 	МРКП 	з 	питань 	якгсного  
надання 	БПД, 	також 	з 	урахуванням  
спгшноi практики  

Захгд  2.1.3 Кйькгсть  заходгв  1 1 
Поширення 	гнформацгi 	про 	гнститут  
омадських  раднакiв  (па  аю  истгв) 

6 Завдання  2.2 Захгд  2.2.1 Кгльхгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
Поширення 	гнформацгтг  Внесения 	пропозицгй 	з 	навчання  
про 	 дгяльнгсть  працгвнингв  Центргв  в  МКРП, пгдвищеннг  
мгжреггональних  квалг  ixaцii 
ресурсно-комунгкацгйних  Захгд  2.2.2 Кйькгсть  заходгв  1 1 
платформ  Поширення 	гнформацгi 	про  

функцгонування  МРКП  у  ЭМ', в  мережг  
Iнте  нет  



7 Завдання  2.3 Захгд  2.3.1 	Складання  та  розмгщення  в  Кглькгсть  заходгв, 1 1 
Розвиток 	довгдково- 
гнформацгйноi 
платформи 	правовик  

встановленому 	порядку 	юридичних  
консультацгй  на  основг  типових  звернень  
тромадян  у  довгдкову  онлайн-платформу  

гнтерв 'ю, публгкацгй  
тоща  

консультацгй  гiравовах  консультацгй  "WikiLegalAid" 
«WikiLegalAid» Захгд  2.3.2 Вгдсоток  редагування  За  потреби  0 Лотреба  вгдсутня  

Редагування  та  пгдтримка  в  актуальному  гнформацгйншх  
станг 	гнформацгйних 	розмгщень  
«WikiLegalAid» 

розмгщень  

Децеитралгзацги  системе  БПД  
8 Завдання  3.1 Захгд  3.1.1 Кглькгсть  засгдань  1 1 

Взаемодгя 	 мгж  Органгзацгя  та  участь  у  засгданнях  Кергвног' 
реггональними 	та  ради  
мгсцевими 	центрами  Захгд  3.1.2 Кглькгсть  звгтгв  1 1 
БПД, 	 прийнятгя  Оприлюднення 	звгтгв 	про 	виконання  
управлгнських  ргшень  квартальних  плангв  роботи  центргв  

Захгд  3.1.3 	Проведения  робочих  нарад, Кглькгсть  заходгв  1 1 
анкетування  працгвникгв  центру  з  питань  
органгзацгi роботи, проблемных  питань, що  
виникають  пгд  час  реanгзацгi завдань  з  
метою  п  ийнятгя  управлiнських  рiшень  

9 Завдання  3.2 Захгд  3.2.1 Кглькгсть  заходгв  0 0 
Монгторинг 	дгяльностг  Анanгз 	поданоi 	гнформацгi 	до 	РЦ 	та  
центргв  БЛД  монгто  инг  дгяльностг  МЦ  

Захгд  3.2.2 Кглькгсть  заходгв  3 3 
Аналгз 	подано 	гнформацгт  до 	МЦ 	та  
монгторинг 	дгяльностг 	Бюро 	правово> 
допомоги  
Захгд 	3.2.3 	Аналгз 	звгтгв 	РЦ 	за  Кглькгсть  закодгв  0 0 
напрямками  дгяльностг  з  метою  розвитку  
системи  БПД  
Захгд  3.2.4 Кглькгсть  закодгв  1 1 
Аналгз 	своечасностг 	та 	ефективностi 
виконання  МЦ  плануроботи  
Захгд  3.2.5 	Анanгз  своечасностг  та  Кглькгсть  закодгв  0 0 
ефективностг  виконання  РЦ  плану  роботы  
Захгд 	3.2.6 	Анanгз 	ефективностг 	та  Кглькгсть  закодгв  1 1 
рацгонanьностг 	використання 	МЦ  



бюджетних  коштгв, виявлення  додаткових  
по 	еб  
Захгд 	3.2.7 	Аналгз 	ефективностг 	та  Кглькгсть  заходгв  0 0 
рацгональностг 	використання 	РЦ  
бюджетных  коштiв, виявлення  додаткових  
по 	еб  

10 Завдання  3.3 Захгд  3.3.1 Кйькгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
Управлгння  людськими  Розробка  штатного  розпису  з  урахуванням  

ресурсами  навантаження 	та 	подання 	його 	на  
затве  дження  
Захгд  3.3.2 Кйькгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
Проведення 	тгм-бглдгнггв, 	зустргчей 	з  
п  ацiвниками  РЦ, МЦ  
Захгд 	3.3.3 	Проведения 	регулярних  Кйькгсть  заходгв  За  окремим  0 
внутргшнгх 	навчань 	(в 	тому 	числг  графгком  
дистанцгйнг 	он-лайн 	навчання) 	для  
персоналуРЦ  та  МЦ  

Поступоввй  перехгд  вгд  моделг  залучения  адвокатгв  ех  officio до  моделг  офгсгв  громадського  захисту  у  кримiнальних  провадженнях  

11 Завдання  4.1 Захгд 	4.1.1 	Анкетування 	адвокатгв, 	за  Кйькгсть  заходгв  0 0 
Побудова 	оптимальном  сприяння  Ради  адвокатгв  Луганськог• та  
моделг 	оформления  Ради  адвокатгв  Харкгвськоi областей, щодо  
вгдносин  з  адвокатами  - iх  готовностг  прийняти  участь  в  дгяльностг  
працгвниками 	офгсгв  офгсгв  громадського  закис  
громадського  захисту  у  Захгд  4.1.2 	Монгторинг  щодо  кйькостг  Кйькгсть  заходгв  0 0 
кримгнальних  офгсгв  громадського  захисту  та  визначення  
провадженнях  мгсця  розтаiпування  

Розбудова  комплексном  гнформацгйьо -аналгтнчноУ  системе  забезпечення  надання  безоплатиот  правовотдопомоги  (KIAC) та  впроваджения  гиших  
ыовгтнгх  гвформацгйнах  техыологгй  

12 Завдання  5.1 Захгд 	5.1.1 	Впровадження 	ПЗ  Кйькгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
Електронний  гнформацгйного  управлгння  (електронний  
документообгг  та  документообгг  - вхгдна-вихгдна, контроль, 
кадровий  облгк  автоматизацгя 	планування 	i 	звгтностг 	з  

основное' дгяльностг) 
Захгд 	5.1.2 	Навчання 	персоналу  Вгдсоток  використання  100% 100% 
застосування 	ПЗ 	гнформацгйного  
п  авлгння  (електронний  до 	ентообгг  - 



вхгдна-вихгдна, 	контроль, 	автоматизацгя  впровадженого  ПЗ  
планування 	i 	звгтностг 	з 	основноi 
дгяльностг) 
Захгд  5.1.3 Впровадження  П3 управлгння  Кйькгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
персоналом 	(оформления 	прийому  
працгвникгв  на  роботу, звйьнення; ведения  
особових  карток; графгк  вгдпусток; ведения  
вгйськового 	oбnixy, 	пгдготовка 	проектгв  
наказгв, облгк  та  монгто  инг  робочого  час  ) 

13 Завдання  5.2 Захгд 	5.2.1 	Органгзацгя 	роботи  Кглькгсть  заходгв  0 0 
Iнновацгйнг 	форми  дистанцгйних  пунктгв  доступу  до  БВПД  
доступу  до  БПД  через 	налагодження 	Sкуре-зв'язку, 

зокрема, з  використанням  можливостей  
системи  «Бгблгомгст» 
Захгд  5.2.2 Пошук  нових  точок  доступу  до  Кйькгсть  укладених  0 1 
БПД, шляхом  укладення  договоргв  про  договоргв, новях  точок  
спгвпрацю  

Захгд  5.2.3 Кйькгсть  заходгв  За  потреби  0 Потреба  вгдсутня  
Анапгз 	фуинцгонування 	системи 	КВАС  
щодо  необхгдностг  й  моде  нгзацгi 

14 Завдання  5.3 Захгд  5.3.1 Кйькгсть  заходгв  1 1 
Створення  порталу  БПД  Пгдготовка  га  наповнення  гнформацгйними  

мате  галами  об'еднаного  сайту  БПД  
Захгд  5.3.2 Кйькгсть  аналгзгв  1 1 
Аналгз  пгдтримання  в  актуапьностг  стане  
сторгнок  ФБ, Пгдтримання  в  актуальному  
станг  медгамапи  

15 Завдання  5.4 Захгд  5.4.1 	Забезпечення  Медга  набором  Кйькгсть  одиинць  0 0 
Матергально-технгчне  (СГ) 	-колонки, 	планшети 	- 	5шт, 
забезпечення  та  розвиток  диктофони  - 2 шт), з  метою  проведения  
гнфраструктури  комунгкативних 	заходгв, 	виiзних  

консультуваяь, ке  гвноi ради  
Захгд 	5.4.2 	Забезпечення 	ИЕВ-камеры. Кйькгсть  одиниць  0 0 
Оновлення  та  технгчна  пгдтримка  WEB- 
камер  для  проведения  скайп-консультувань  
суб'ектгв  надання  БПД  
Захгд  5.4.3 	Оновлення  ПК  та  гнше  ТЗ  Кйькгсть  одиинць  0 0 
(зокрема  30 модем) 
Захгд  5.4.4 Забезпечення  транспортными  Кйькгсть  транспортник  0 0 
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засобами 	(оренда, 	надання 	послуг 	з  засобгв  
перевгзнином  та  гн.) з  метою  проведення  
монгторингу  надання  адвокатами  БВПД, 
надання 	МЦ 	адресноi 	допомоги, 
здгйснення  виiзних  кокс  льтацгй  

16 Завдання  5.5 Захгд  5.5.1 Кйькгсть  проведених  3 3 
Розвиток 	аналгтичноТ  
спроможностг  центргв  

Органгзацгя  системного  аналгзу  звернень  
по  БПД  

аналгзгв  

Захгд  5.5.2 Кйькгсть  заходгв  1 1 
Iнформацгя 	по 	розподйу 	справ 	мгж  
адвокатами 	(зокрема 	кйькгсть 	виданих  
до 	ень) 
Захгд  5.5.3 Кйькгсть  заходгв  За  потреби  1 
Аналгз 	кйькостг 	клгентгв 	на 	одиинцю  
населения  та  кйькостг  точок  доступу  
Захгд  5.5.4 Кйькгсть  заходгв  3 330 
Аналгз  кйькостг  прийнятих  актгв  наданих  
послуг  адвокатгв  
Захгд  5.5.5 Кйькгсть  заходгв  3 95 
Аналгз  кйькостг  складених  процесуальних  
докумевтiв  пращвнiжами  МЦ  
Захгд  5.5.6 Вгдсоток  виконання  100°/о  100°/о  
Аналгз 	кйькостг 	виплачених 	коштгв  
адвокатам  за  надання  БВПД  
Захгд  5.5.7 	Аналгз 	показнингв  та  Кйькгсть  заходгв  1 1 
визначення  потреби  (вгдсутнгсть  адвокатгв  
на  територгi; постгйнг  вгдмови  адвокатгв, 
що  працюють  за  контрактом; скарги  на  
адвокатгв, 	кйькгсть 	суб'ектгв 	права 	на  
БВПД; 	наявнгсть 	на 	територгi уставов  
вгдбування 	покарань, 	психгатричних  
закладгв, в  мгстах  з  пгдвищеним  ргвнем  
злочинностг  тощо) 

Директор  Северодонецького  МЦ  з  НБВПД 
	

В.Д. Богуш  
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