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завдання

Відповідальний 
виконавець заходу 
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результатне

ності
виконання

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

1 1.1. Ранній 
доступ та 
інклюзивність

1.1.1. Проведення регіональних «круглих» 
столів з суб’єктами подання інформації з метою 
обговорення питання забезпечення права 
затриманих осіб на безоплатну правову 
допомогу, у т.ч.: з представниками 
Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
управління захисту прав людини Національної 
поліції, правозахисними організаціями щодо 
запобігання випадкам порушення прав людини 
на захист та отримання БПД

Наливайко П.І. 
Савицька О.В. 

Харитонова Г.Л.

19.08.2020

Кількість 
зустрічей, 

«круглих» столів 1

1.1.2. Організація та участь з залученням 
адвокатів місцевих центрів з надання БВПД та 
фахівців різних галузей права у тематичних 
«гарячих» телефонних лініях на базі організації 
партнера -  КУ «Запорізький обласний 
контактний центр» Запорізької обласної ради 
задля надання правової інформації і 
консультацій мешканцям територіальних 
громад з нагальних правових питань з метою 
допомоги в реалізації та захисті їх прав та 
свобод

Наливайко П.І. 
Мачулян К.К.

21.07.2020
18.08.2020 
15.09.2020

Кількість 
тематичних 

«гарячих» 
телефонних ліній

3
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1.1.3. Проведення інформаційно- Кількість
роз’яснювальних та комунікативних заходів в зустрічей, правових
установах виконання покарань, в органах 
пробації, в слідчих ізоляторах, з актуальних 
правових питань та питань, пов’язаних з Антонцев В.Г. вересень

сесій

1
наданням БВПД: Панцаков С.Ю.
Державна установа «Запорізький слідчий
ізолятор»;

Мачулян К.К.

Центральний районний відділ філії ДУ «Центр Савицька О.В. 15.07.2020 1
пробації» у Донецькій області на тему: Шуляк С.Л.
«Відповідальність за адміністративне 
правопорушення»

Децька Д.С.

1.1.4. Розвиток мережі партнерів центрів та Кількість
налагодження якісної співпраці з існуючими Мачулян К.К. серпень зустрічей,
партнерами, в тому числі з регіональною 
організацію Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Українське товариство 
глухих», громадськими організаціями осіб з

«круглих» столів 1

інвалідністю шляхом поширення 
інформаційних матеріалів, проведення
правопросвітницьких та комунікативних 
заходів
1.1.5. Розміщення інформації про роботу центрів липень Кількість
у мережі Інтернет та засобах масової інформації: серпень публікацій, світлин
друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня 
реклама (соціальна реклама) міського типу, та 
актуальної правової інформації (у т.ч. правові

Мачулян К.К. вересень 3

консультації, статті, витяги з законодавчої бази 
тощо) на інформаційних сайтах партнерів Савицька О.В. липень 3
(органів державної влади, ОМС, неурядових Децька Д.С. серпень
організацій) вересень
1.1.6. Поширення прикладів успішної практики Мачулян К.К. липень Кількість
надання БВПД, а також механізмів досудового Панцаков С.Ю серпень публікацій 2
вирішення правових питань на вересень
клієнтоорієнтованих веб-ресурсах системи 
надання БПД Харитонова Г.Л. липень 2

Децька Д.С серпень
вересень
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1.1.7. Здійснення «вуличного» інформування 
населення з питань доступу до безоплатної 
правової допомоги для жителів територіальних 
громад (до дня дитини, дня міста, дня БПД 
тощо) та поширення інформаційних 
роздаткових матеріалів:
з нагоди державного свята -  Дня незалежності 
України

Децька Д.С.
24.08.2020

Кількість
«вуличних»

інформувань 1

1.1.8. Інформаційно-роз’яснювальні виступи та 
участь у постійно діючих програмах, правових 
програмах, рубриках на ТБ, радіо:

Наливайко П.І. 
Кожемякіна Л.Є. 

Мачулян К.К.

липень
серпень
вересень

Кількість виступів
1

Участь в ефірі програми «Комуналка» на 
Маріупольському телебаченні до Дня знань -  1 
вересня

Савицька О.В. 
Децька Д.С.

31.08.2020 1

1.1.9. Організація та участь у виїзних прийомах 
громадян в приміщеннях міських, сільських, 
селищних рад:

Наливайко П.І. 
Кожемякіна Л.Є. 

Мачулян К.К.
вересень

Кількість виїзних 
прийомів 1

Мангушська селищна рада Савицька О.В. 
Децька Д.С.

29.09.2020
1

1.1.10. Розробка, виготовлення та поширення 
інформаційних матеріалів для клієнтів

Мачулян К.К. 
Марінова С.А.

вересень Кількість буклетів, 
плакатів, пам ’яток 1

2 1.2. Розвиток
довідково-
інформаційної
платформи
правових

1.2.1. Складення та розміщення правових 
консультацій у встановленому порядку для 
наповнення довідково-інформаційної 
платформи правових консультацій 
«ЛМікіЬе̂ аІАісі»

Антонцев В.Г. 
Панцаков С.Ю. 
Харитонова Г.Л.

серпень
Кількість

консультацій
1

консультацій
«МкіЬе§а1Аісі»

1.2.2. Перегляд, редагування та підтримання в 
актуальному стані правових консультацій, 
розміщених на довідково-інформаційній 
платформі правових консультацій 
«\¥ікіЬе§а1Аіс1»

Антонцев В.Г. 
Панцаков С.Ю. 
Харитонова Г.Л.

липень
серпень
вересень

Редагування 
консультацій, не 
рідше 2 разів на 

місяць

3 1.3. БПД он- 
лайн

1.3.1. Оновлення та підтримання в 
актуальному стані бази даних стейкхолдерів Мачулян К.К. до 30.09.2020

Кількість
редагувань 1

Савицька О.В 
Децька Д.С

до 30.09.2020
1
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4 1.4.Механізм
перенаправленн
я

1.4.1. Створення і підтримання в актуальному 
стані реєстру партнерів з переліком відповідних 
послуг/сервісів, які вони надають, в т.ч. 
необхідних для звернення документів

Мачулян К.К.

Савицька О.В. 
Децька Д.С.

до 30.09.2020 

до 30.09.2020

Створення та 
підтримка реєстру 1

1
1.4.2. Укладення додаткових 
угод/меморандумів про співпрацю, в частині 
перенаправлення клієнтів для отримання 
комплексної допомоги

Мачулян К.К 
Савицька О.В

липень
серпень
вересень

Угоди/меморандум, 
по мірі необхідності

II. Клієнти отримують якісні послуги БПД
5 2.1. Реег К є у і є \ у  

Забезпечення 
належної якості 
послуг, що 
надаються 
клієнтам 
системи БПД

2.1.1. Запровадження «реег г є у і є \ у »  - незалежної 
зовнішньої фахової оцінки надання БПД 
адвокатами системи надання БПД у 
кримінальних провадженнях і ЦАС.

Наливайко П.І. 
Панцаков С.Ю. 
Антонцев В.Г.

Савицька О.В 
Шуляк С.Л.

липень
серпень
вересень

У разі прийняття 
змін в НПА щодо 

реалізації проекту

2.1.2. Відвідування менеджером з якості судових 
засідань у кримінальних, цивільних, 
адміністративних провадженнях за участі 
адвокатів/юристів відділу правопросвітницгва 
та надання БПД системи надання БВПД, які 
здійснюють захист/представництво за 
дорученнями РЦ та МЦ

Панцаков С.Ю. 
Харитонова Г.Л.

до 30.09.2020
Кількість

спостережень
25

2.1.3. Проведення регулярних робочих зустрічей 
з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу 
практики надання БВПД, обміну досвідом та 
обговорення проблемних питань співпраці

Наливайко П.І. 
Панцаков С.Ю. 
Антонцев В.Г.

серпень
Кількість робочих 

зустрічей
1

2.1.4. Здійснення інтерв’ювання та анкетування 
клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих 
послуг

Панцаков С.Ю. 
Харитонова Г.Л.

до 30.09.2020
Кількість бесід 

(опитувань) 5

2.1.5. Проведення опитувань суддів на предмет 
якості роботи адвокатів/юристів відділів 
правопросвітництва та надання БПД системи 
надання БПД

Панцаков С.Ю. 
Харитонова Г.Л.

липень
серпень
вересень

Кількість опитувань
3

2.1.6. Підготовка та висвітлення інформації 
щодо кращих практик захисту Панцаков С.Ю. 

Мачулян К.К

липень
серпень
вересень

Інформація
3
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2.1.7. Проведення перевірок дотримання 
процедури та якості надання безоплатної 
правової допомоги (первинної і вторинної) 
адвокатами та працівниками місцевих центрів, 
підготовка висновків та рекомендацій за 
результатами моніторингу щодо запобігання 
виявлених недоліків

Наливайко П.І. 
Антонцев В.Г. 
Панцаков С.Ю. 
Харитонова Г.Л.

вересень
Кількість перевірок

1

2.1.8. Проведення навчань для адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову 
допомогу:

Наливайко П.І 
Кожемякіна Л.Є 
Панцаков С.Ю.

серпень
Кількість навчань, 
семінарів, тренінгів 1

для адвокатів Донецької області на тему: 
«Дотримання адвокатами стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у кримінальному процесі під час 
провадження у суді першої інстанції»

Савицька О.В. 
Шуляк С.Л

30.07.2020
1

6 2.2. §1гаіе§іс 
Ьііі§аііоп

2.2.1. Виявлення актуальних правових проблем 
«масового» характеру, підготовка та розробка 
заходів реагування

Антонцев В.Г 
Панцаков С.Ю. 
Савицька О.В 
Шуляк С.Л.

липень
серпень
вересень

Аналіз, за потребою

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

7 3.1. Відновне 
правосуддя. 
Забезпечення 
доступу до 
медіації

3.1.1. Забезпечення реалізації пілотного проекту 
«Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину» на базі 
системи надання безоплатної правової 
допомоги, що проводиться в Донецькій області

Наливайко П.І. 
Савицька О.В. 
Антонцев В.Г.
Шуляк С.Л. 

Марінова С.А.

липень
серпень
вересень

Кількість виданих 
доручень, у разі 

потреби

3.1.2. Забезпечення реалізації Програми 
відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину:
а) видання доручень адвокатам-медіаторам;
б) проведення інформаційної кампанії з відбору

Наливайко П.І. 
Савицька О.В. 
Антонцев В.Г. 
Шуляк С.Л.

липень
серпень
вересень

Після прийняття 
відповідного нпа

адвокатів-медіаторів та забезпечення їх 
навчання з реалізації Програми; 
в) забезпечення створення пулу адвокатів-

Марінова С.А Кількість виданих 
доручень, у  разі 

потреби
медіаторів, які будуть приймати участь у 
реалізації Програми;
г) комунікація з представниками місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадського сектору та 
організаціями - партнерами з метою залучення 
до реалізації процедур ресоціалізації;
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ґ) створення робочої групи для забезпечення 
реалізації Програми;
д) проведення «круглого» столу з організаціями

Протягом тижня з 
моменту
прийняття рішення

- партнерами щодо механізмів та проблемних
питань реалізації Програми;
е) проведення робочої зустрічі з організаціями -

Через 3 місяці з 
моменту
прийняття рішення

партнерами щодо підбиття підсумків реалізації 
Програми

Д вічі на рік після 
прийняття рішення

3.1.3. Надання пропозицій щодо залучення осіб 
до навчання навичкам медіації

Наливайко П.І 
Савицька О.В. 
Антонцев В.Г. 
Панцаков С.Ю

липень
серпень
вересень

Кількість 
пропозицій, 

у  разі необхідності

3.1.4. Налагодження співпраці з установами, які 
надають послуги з медіації, з метою 
перенаправлення клієнтів

Наливайко П.І. 
Савицька О.В.

липень
серпень
вересень

Робочі зустрічі, за 
потребою

8 3.2. Незалежні 
провайдери

3.2.1. Надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування щодо створення 
ними спеціалізованих установ з надання БПД 
або прийняття відповідних місцевих програм

Наливайко П.І. 
Мачулян К.К.

вересень
Методична

допомога 1

3.2.2. Проведення робочих зустрічей та нарад із 
партнерами по обговоренню результатів роботи 
та напрацюванню нових підходів до надання 
БПД. Налагодження механізмів співпраці з 
правовими інституціями. БО та ГО, що 
опікуються проблематикою захисту цільових 
груп

Наливайко П.І. 
Мачулян К.К.

липень
Кількість робочих 
зустрічей, нарад, 
«круглих» столів 1

3.2.3. Проведення інформаційно- 
роз’яснювальних та комунікативних заходів для 
категорій осіб, які мають право на БВПД:

Антонцев В.Г. 
Панцаков С.Ю. 
Мачулян К.К. 
(спільно з МЦ)

серпень
Кількість

інформаційних
правоосвітніх

зустрічей
2

Маріупольський міський Центр зайнятості: 
«Права ВПО»;
Сектор Ювенальної пробації м.Маріуполя філії 
ДУ «Центр пробації» у Донецькій області «Ти і 
Закон»

Савицька О.В. 
Харитонова Г.Л.

Децька Д.С. 
(спільно з МЦ)

12.08.2020

30.07.2020 2

3.2.4. Організація та проведення робочих 
зустрічей, «круглих» столів з органами 
місцевого самоврядування, організаціями- 
партнерами, громадськими об’єднаннями з

Наливайко П.І. 
Мачулян К.К.

серпень Кількість зустрічей, 
«круглих» столів

1

1
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питань взаємодії щодо забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги: 
з Данською радою у справах біженців щодо 
надання безоплатної правової допомоги на 
КГІВВ

Савицька О.В. 
Децька Д.С.

10.07.2020

3.2.5 Забезпечення налагодження/активізація 
співпраці з партнерами, які працюють з жінками 
та вразливими групами населення задля 
недопущення тендерної дискримінації

Кожемякіна Л.Є. 
Мачулян К.К.

вересень Кількість «круглих» 
столів, бесід, лекцій, 

тренінгів

1

3.2.6. Створення незалежного провайдера на 
рівні територіальних громад

Наливайко П.І. 
Савицька О.В.

серпень Кількість зустрічей, 
«круглих» столів

1

9 3.3. Мережа 
волонтерів 
БГЩАмбасадор 
и БПД

3.3.1. Проведення інформаційної кампанії щодо 
набору учасників проекту «Волонтер БПД» Децька Д.С.

05.08.2020-
17.08.2020

Кількість 
отриманих заявок 

на участь

20

3.3.2. Залучення до оцінювання та конкурсного 
відбору учасників проекту «Волонтер БПД» у 
складі по Донецькій області

Савицька О.В.
18.08.2020-
21.08.2020

Кількість
опрацьованих заявок

20

3.3.3. Участь та проведення вебінарів для 
відібраних учасників проекту «Волонтер БПД»: 
установчий вебінар по проекту «Волонтер 
БПД»;

«Доступ до БПД».

Наливайко П.І. 
Савицька О.В. 27.08.2020

31.08.2020

Кількість вебінарів 2

10 3.3. Визначення 
правових потреб 
громадян

3.3.2. Визначення першочергових спільних 
правових потреб територіальних громад, органів 
територіальної самоорганізації населення, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями у межах територіальної 
юрисдикції (формування та підтримка в 
актуальному стані «карти правових потреб)

Мачулян К.К. 

Савицька О.В.

вересень

30.09.2020

Узагальнення та 
підтримка в 

актуальному стані 
«карти правових 

потреб»

1

1

IV. Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною
11 4.1.

Вдосконалення 
управління 
системою 
надання БПД

4.1.1. Вивчення та аналіз статистичної 
інформації щодо показників діяльності 
місцевих центрів

Савицька О.В.
до 15.07.2020 Моніторинг, звіт

1

4.1.2. Вивчення та аналіз інформації про 
виконання місцевими центрами річних планів з 
надання безоплатної правової допомоги

Савицька О.В. до 31.07.2020 Моніторинг, звіт
1
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4.1.3. Вивчення та аналіз результатів 
опитування суб’єктів права на безоплатну 
правову допомогу щодо потреб та рівня їх 
задоволеності роботою місцевих центрів та 
бюро правової допомоги

Савицька О.В.
до 15.07.2020 Моніторинг, звіт

1

4.1.4. Регулярне вибіркове телефонне 
опитування клієнтів щодо задоволеності 
роботою місцевих центрів та бюро правової 
допомоги

Савицька О.В. 
Панцаков С.Ю. 

Шуляк С.Л

до 15.07.2020 Моніторинг, звіт
1

4.1.5. Виїзні планові спостереження за 
діяльністю місцевих центрів:
Запорізький місцевий центр з надання БВПД ;

Савицька О.В.
20.07.2020-
24.07.2020

Моніторинг, звіт 2

Бердянський місцевий центр з надання БВПД 03.08.2020-
14.08.2020

4.1.6. Узагальнення за результатами проведених 
моніторингів Савицька О.В.

до 15.07.2020 Звіт
1

4.1.7. Аналіз результатів перевірок 
підготовлених місцевими центрами з надання 
БВПД письмових консультацій з питань 
земельних правовідносин

Панцаков С.Ю. 
Харитонова Г.Л.

до 30.09.2020 Аналіз
3

4.1.8. Проведення навчань, семінарів, тренінгів 
для працівників Регіонального центру та 
місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (надання БППД та 
БВПД, земельні правовідносини, робота з 
адвокатами, управління персоналом, фінансами, 
аналіз діяльності, ІТ, комунікації-):
Семінар для працівників місцевих центрів на 
тему: «Планування кошторису та звітності в 
бюджетних установах»

Зетченко Л.В. 
Холодна Н.В. 30.09.2020

Кількість навчань, 
семінарів, тренінгів

1

«Порядок складення письмових консультацій»
Савицька О.В. 

Харитонова Г.Л. 
Децька Д.С.

07.08.2020 1

12 4.2.
Оптимізовані
витрати

4.2.1. Здійснення обліку та узагальнення 
інформації щодо виданих Регіональним та 
місцевими центрами доручень для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 
звітування за отриманими дорученнями 
адвокатів

Антонцев В.Г.
Ткач О.М. 

Калюкаєва С.М.

липень
серпень
вересень

Облік та 
узагальнення, 
щопонеділка
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4.2.2. Проведення аналізу фактів відмов 
адвокатів від прийняття доручень для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 
скарг на адвокатів

Антонцев В.Г. 
Панцаков С.Ю.

до 10.07.2020 
до 10.08.2020 
до 10.09.2020

Аналіз
3

4.2.3. Здійснення аналізу та узагальнення 
інформації щодо випадків порушення 
суб’єктами подання інформації, визначеної 
Порядком інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про 
випадки затримання , адміністративного арешту 
або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2011 року № 1363

Антонцев В.Г.

липень
серпень
вересень

Аналіз, узагальнення

3

4.2.4. Проведення звірок відомостей із 
суб’єктами подання інформації, визначеними 
Порядком інформування про випадки 
затримання, адміністративного арешту або 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2011 року № 1363

Антонцев В.Г.

до 31.07.2020 Кількість звірок

1

4.2.5. Участь в опрацюванні проектів 
нормативно-правових актів з питань 
безоплатної правової допомоги в межах 
компетенції

Наливайко П.І. 
Кожемякіна Л.Є. 
Савицька О.В. 
Зетченко Л.В.

липень
серпень
вересень

Пропозиції, 
по м ірі необхідності

4.2.6. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, 
перевірених актів за виданими адвокатам 
дорученнями та виплачених коштів адвокатам

Зетченко Л.В. 
Прядко Т О.

до 07.07.2020 
до 07.08.2020 
до 07.09.2020

Аналіз
3

4.2.7. Збір, аналіз та узагальнення інформації 
щодо заходів з регулярного висвітлення 
діяльності РЦ, МЦ у ЗМІ

Мачулян К.К. 
Децька Д.С.

до 10.07.2020 
до 10.08.2020 
до 10.09.2020

Аналіз, узагальнення
3

4.2.8. Здійснення аналізу щодо підвищення 
кваліфікації працівників Регіонального центру 
та місцевих центрів з надання БВПД Савицька Т.Г.

до 30.09.2020 Аналіз

1
4.2.9. Надання адвокатам методичної допомоги, 
рекомендацій щодо роботи особистого кабінету 
адвоката

Панцаков С.Ю 
Прядко Т.О 
Шуляк С.Л

липень
серпень
вересень

Методична 
допомога, 

за потребою
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4.2.10. Проведення публічної презентації Наливайко П.І. вересень Кількість
результатів діяльності РЦ та підпорядкованих 
йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ

Мачулян К.К. презентацій 1


