
Звіт про виконання плану діяльності Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

на 2020 рік у ІV кварталі 

 

п/п Найменування 
завдання 

Найменування заходу для виконання 
завдання  

Найменування 
показника 

результативності 
виконання заходу 

Значення показника 
результативності виконання 

заходу 

Примітка у разі 
недовиконанн

я плану 

План Факт 

 
І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

1 
  
  
  

1.1. Ранній доступ та 
інклюзивність  

1.1.1. Організація та проведення у навчальних 
закладах правопросвітницьких заходів для 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування та дітей які стали або можуть стати 
жертвами насильства у сім’ї, у дитячих 
будинках, школах-інтернатах, учням, 
студентам щодо подолання домашнього 
насильства, право на спадкове майно та 
стягнення коштів на утримання дітей, права та 
обов’язки неповнолітніх, адміністративна та 
кримінальна відповідальність неповнолітніх 
за скоєння правопорушень 

Кількість заходів 15 6 

не вистачає 9 
заходів 

(у зв’язку з 
карантинними 
обмеженнями) 

1.1.2. Організація та проведення 
інформаційно-просвітницьких заходів в 
державних установах (Центри зайнятості, 
управлінні праці та соціального захисту 
населення тощо), спрямованих на підвищення 
рівня правової поінформованості безробітних, 
ВПО, УБД, АТО, осіб з інвалідністю та ветеранів 
війни щодо захисту своїх прав, зокрема права 
на БПД та соціальний захист (для відвідувачів 
установ)   

Кількість заходів 5 8  



1.1.3. Проведення постійнодіючих 
правопросвітницьких семінарів/форумів з 
найактуальніших питань громад, зокрема 
щодо недопущення рейдерського захвату 
земельних ділянок, захисту прав споживачів, 
комунальних послуг тощо із залученням 
партнерів МЦ 

Кількість заходів 3 7 

 

 1.1.4. Проведення спільних комунікативних 
заходів з суб’єктами інформування про 
затримання осіб щодо забезпечення права 
затримання осіб на БППД 

Кількість заходів 2 4 

 

1.2. Розвиток довідково-
інформаційної 
платформи правових 
консультацій 
«WikiLegalAid» 

1.2.1 Узагальнення найбільш актуальних 
питань, з якими заявники звертаються до 
центрів з надання БВПД стандартизованих 
консультацій та розміщення у довідково-
інформаційній платформі правових 
консультацій «WikiLegalaid» 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів 
1 1 

 

1.2.2. Підтримка в актуальному стані 
розміщених правових консультацій у 
довідково-інформаційній платформі 
«WikiLegalaid» 

Кількість переглядів, 
редагувань 

не рідше 2 
рази на 
місяць 

6 

 

1.2.3. Проведення інформаційних заходів для 
цільових груп з метою популяризації 
«WikiLegalaid» 

Кількість заходів 6 6 
 

 
1.2.4. Узагальнення найбільш актуальних 
питань, з якими заявники звертаються до 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, організація і 
розроблення стандартних консультаційних 
відповідей для використання в роботі та їх 
поширення 

Кількість консультацій 3 3 

 

1.3. Інформаційно-
комунікативні заходи 

1.3.1 Висвітлення в друкованих 
регіональних/місцевих ЗМІ роботи центрів з 
надання БВПД 

Кількість публікацій 3 4 
 



1.3.2. Участь у зйомках телепрограм та 
сюжетах у місцевих ЗМІ; виступи на місцевих 
радіо 

Кількість ефірів; 
виступів 

2 3 
 

1.3.3. Публікації в Інтернет виданнях про 
систему БПД (Інформаційні портали, веб-
сайти організацій, Facebook) 

Кількість публікацій 12 185 
 

1.3.4. Поширення інформаційних матеріалів 

про систему БПД, зокрема розміщення в 

громадському транспорті, закладах охорони 

здоров’я, приміщеннях органів державної 

влади та місцевого самоврядування, 

громадських організаціях і формуваннях, а 

також «вуличне інформування» 

Кількість заходів 50 430 

 

1.3.5. Підготовка звіту про результати 

інформаційної присутності у медіа 
Звіт 3 3  

 1.3.6. Публічна презентація результатів 

діяльності МЦ разом з бюро правової 

допомоги 

Кількість заходів 1 1  

1.3.7. Участь працівників МЦ у масових 

заходах з метою інформування мешканців 

громад про систему БПД 

 

Кількість заходів 1 1  

1.4. Розширення 
доступу до БПД шляхом, 
зокрема, забезпечення 
роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД 
та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів 
(виїзних прийомів 
громадян) 

1.4.1. Забезпечення функціонування та 
подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів у приміщеннях служб 
у справах дітей, центрах соціальних служб для 
дітей, сім’ї та молоді, відділах у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

Кількість заходів 1 4 

 

1.4.2. Забезпечення функціонування та 
подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які стали або можуть стати жертвами 

Кількість заходів 1 2 

 



насильства у сім’ї  у дитячих будинках, 
школах-інтернатах та ін. навчальних закладах 

1.4.3. Забезпечення функціонування та 
подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів всіх категорій 
громадян у приміщеннях сільських, селищних 
та міських рад, установах ОТГ 

Кількість заходів 5 52 

 

1.4.4. Забезпечення функціонування та 
подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів для осіб, на яких 
поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» спільно 
з громадськими організаціями, спілками 
учасниками АТО 

Кількість заходів 1 2 

 

1.4.5. Забезпечення функціонування та 

подальший розвиток мережі виїзних 

консультаційних пунктів для людей похилого 

віку у територіальних центрах соціального 

обслуговування 

Кількість заходів 1 2 

 

1.4.6. Забезпечення функціонування та 

подальший розвиток консультаційних пунктів 

для інвалідів усіх груп у спілках інвалідів, 

УТОГах, УТОСах 

Кількість заходів 1 0 

не 
проводилися 

заходи 
у зв’язку з 

карантинними 
обмеженнями 

1.4.7. Організація роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД для безробітних осіб 
у приміщеннях районних центрів зайнятості 

Кількість заходів 3 5 
 

1.4.8. Організація роботи мобільних пунктів у 
будинках пристарілих 

Кількість заходів 1 0 

не 
проводилися 

заходи 
у зв’язку з 

карантинними 
обмеженнями 

1.4.9. Адресна правова допомога, виїзд до Кількість виїздів 100%  0  



місця проживання клієнтів МЦ надання 
правової 

допомоги у 
разі 

звернення 

 1.5. Механізм 
перенаправлення 

1.5.1. Зустрічі та круглі столи з партнерами, 

«перезавантаження» співпраці з існуючими 

партнерами 

Кількість заходів постійно 2 

 

1.5.2. Підписання нових Меморандумів про 

співпрацю 
Кількість заходів постійно 0 

 

1.5.3. Укладення додаткових 

угод/меморандумів про перенаправлення 

клієнтів; збір, заповнених партнерами Анкет 

про партнерські організації 

Кількість заходів постійно 1 

 

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 2 
  
  

2.1. Якість послуг БПД 2.2.1 Проведення робочих зустрічей з 

адвокатами, які надають БВПД з метою 

аналізу практики, обміну досвідом та 

обговорення проблемних питань 

Кількість заходів 1 1 

 

 

2.2.2. Проведення навчання адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, для залучення до максимального 

використання ними КІАС 

Кількість заходів 1 1 

 

2.2.3. Підготовка письмових правових 

консультацій особам, які звернулись для 

надання БППД 
Кількість заходів 

Не менше 80 
% у разі 

звернення 
404 

 

2.2. Peer review 2.2.1. Визначення фахівців МЦ у якості 

експертів для участі у навчанні та подальшій 

роботі комісії експертно-правової оцінки 

«Peer review» 

Кількість заходів 
100 % у разі 
проведення 

0 

 



 2.3. Українська школа 
правосуддя 

2.3.2. Проведення інформативних заходів 

серед партнерів з метою залучення до 

Української школи правосуддя 

Кількість заходів 1 0 

 

2.4. Strategis litigation 2.4.1. Виявлення актуальних правових 

проблем масового характеру, підготовка та 

розробка заходів реагування (інформування 

громадян тощо) 

Кількість заходів 1 1 

 

3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
3.1. Незалежні 
провайдери 

3.1.1. Проведення робочих зустрічей із 
представниками органів місцевого 
самоврядування, державних органів, 
громадських організацій з метою 
налагодження співпраці та розвитку 
партнерських мереж, залучення нових 
стейкхолдерів, у тому числі, створення 
провайдера на рівні територіальних громад 

Кількість заходів 1 1 

 

3.1.2. Проведення зустрічей, круглих столів, 
підписання меморандумів із правозахисними 
громадськими організаціями, які 
забезпечують надання правової допомоги 
ВПО, Учасникам АТО, категоріям населення, 
що перебувають у складних життєвих 
обставинах, постраждалим від домашнього 
насильства або від насильства за ознакою 
статті з метою спрямування спільних зусиль 
на підвищення правової культури громадян 

Кількість залучених 
провайдерів 

2 2 

 

3.1.3. Проведення спільних заходів з 
провайдерами послуг соціального захисту 
(УПСЗН, Територіальні центри соціального 
обслуговування, ЦНАПи, УПФУ, Центри 
зайнятості тощо) з метою спрощення доступу 
до БВПД соціально вразливих категорій 
громадян (для працівників установ) 

Кількість заходів 1 4 

 



3.1.4. Розроблення та поширення 
методичних рекомендацій для органів 
місцевого самоврядування щодо створення 
ними спеціалізованих установ з надання БПД 

Кількість методичних 
рекомендацій 

12 12 

 

3.2. Вивчення правових 
потреб 

3.2.1.  Дослідження щодо визначення 
правових потреб громадян (у т.ч. у сфері 
земельних відносин) 

Кількість заходів 3 3 

 

3.3.Мережа волонтерів 
БПД/Амбасадори БПД 

3.3.1. Проведення кампанії з пошуку, 

залученню зацікавлених осіб до участі у 

волонтерському проекті системи БПД та 

супровід відібраних волонтерів 

Кількість заходів 
100 % у разі 
проведення 

0 

 

3.4.  Сприяння роботі 
міжрегіональних 
ресурсно-
комунікативних 
платформ 

3.4.1. Заходи з вивчення потреб у послугах 

міжрегіональних ресурсно-комунікаційних 

платформ та формування переліку 

потенційних організацій-партнерів для них 

(університети, громадські організації, 

благодійні фонди, експерти, лідери 

громадської думки тощо) 

Кількість заходів 1 1 

 

4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтовною, іноваційною, ефективною 

  
4 

4.1. Упорядкування 
установчих документів 

4.1.1. Внесення змін до Положення про центр 

та посадових інструкцій працівників МЦ, 

планування коштів для внесення змін 

Виписка з ЄДР За потребою -   

4.2. Взаємодія між 
Координаційним 
центром, Регіональним 
та місцевим центром, 
прийняття 
управлінських рішень 

4.2.1. Підготовка та узагальнення показників 
та обґрунтувань по бюджетним програмам з 
метою подання до Регіонального центру з 
надання правової допомоги у 
Кіровоградській області 

Інформаційні 

матеріали 
1 -  

4.2.2. Наданні  інформації до бюджетного 
звіту про виконання Паспортів бюджетних 
програм 

Бюджетний запит - -  



4.2.3. Укладення контрактів з адвокатами по 
цивільним та адміністративним справам 

Кількість контрактів - -  

 4.3. Фінансова 
децентралізація 

4.3.1. Підготовка пропозицій до кошторису, 
планів асигнувань та штатного розпису Протокол Керівної 

ради 
- -  

4.4.Управління 
людськими ресурсами 

4.4.1. Налагодження інформаційної взаємодії 

РЦ з МЦ з метою узагальнення показників 

діяльності центрів для розміщення на 

офіційному веб-сайті РЦ 

Інформаційно-
аналітична довідка 

3 3  

4.5. Робота Керівної 
ради 

4.5.1. Засідання Керівної ради Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Кіровоградській області 

Протокол Керівної 
ради 

1 1  

4.6. Комплекс 
організаційних заходів, 
які забезпечують 
систематичний 
контроль за 
ефективністю системи 
надання БВПД 

4.6.1.Проведення місцевими центрами 

моніторингу діяльності бюро правової 

допомоги 
Кількість перевірок 2 5  

4.7. Автоматизація 
бізнес-процесів в 
системі БПД 

4.7.1. Фінансове та бюджетне управління 

(облік матеріальних цінностей, фінансове 

забезпечення та планування, договірна 

робота) 

Кількість 
автоматизованих 

процесів 
1 -  

4.8. Матеріально-
технічне забезпечення 
розвитку 

4.8.1. Оновлення ПК 

Кількість одиниць 1 -  



4.8.2. Закупівля необхідного обладнання на 

2020 рік (WEB-камери, акустичні системи 

тощо) 
Кількість одиниць 1 

2 - WEB-
камери 

 

 

 

                   В.о. директора               Н. ЦУЦМАН 


