
Додаток 7 

Звіт про виконання плану діяльності  
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області на 2020 рік у ІІI кварталі  

п/п 
Найменування 

завдання  
Найменування заходу для 

виконання завдання 

Найменування 
показника 

результативності 
виконання заходу 

Значення показника 
результативності виконання 

заходу 
Примітка у разі 

недовиконання плану 

план факт 

1. Забезпечення рівного доступу суб’єктів права на отримання безоплатної правової допомоги та посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних громад 

1 
Завдання 1.1 Ранній 
доступ та 
інклюзивність   

Контроль за своєчасним 

повідомленням про 

затримання  

 

Кількість проведених 
звірок  

1 1  

Проведення прес-
конференції/брифінгу за участі 
ЗМІ 

Кількість учасників 
брифінгу 

3 3  

Організація зустрічі для 
засуджених Львівської 
установи виконання покарань 

Кількість присутніх 
на зустрічі 

6 7  

Розповсюдження інформації 
щодо змісту основних реформ, 
що здійснює Уряд шляхом 
підготовки окремого 
узагальненого матеріалу та 
поширення в партнерських 
організаціях 

Кількість партнерів  12 12  

Формування та підтримка в 

актуальному стані «карти 

правових потреб» 

(узагальнення наданих МЦ 

даних) 

Кількість 
узагальнених 

проблемних питань 
5 5  



Моніторинг діяльності 

мобільних та дистанційних  

пунктів, організованих МЦ 

 

Кількість проведених 
моніторингів  

 
1 3  

 

Виїзний прийом громадян 
керівництвом  РЦ, який 
відбувається у відокремлених 
підрозділах МЦ (бюро 
правової допомоги) 

Кількість виїзних 
прийомів 

1 0 Карантинні обмеження 

2 

Завдання 1.2 
Розвиток мережі 
партнерів та 
незалежних 
провайдерів надання 
БПД, налагодження 
співпраці із ними та 
надання методичної 
допомоги з метою 
удосконалення надання 
ними БПД 

Впровадження на сайті  

інформаційних електронних 

ресурсів  для конкретних 

цільових груп 

 

Кількість груп 1 0  

 
Присутність у соцмережах 
(facebook,  twitter) 

Кількість постів 36 36  

 

Розробка електронних взірців 

документів для звернення 

 

 

Кількість розроблених 
документів 

1 0 
Відсутність власного 

сайту 

 

Підтримування та доповнення 

довідково-інформаційної 

платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid»  

Кількість розроблених 
консультацій 

1 1  



 

 

Розробка 
інформаційних/методичних 
матеріалів для поширення 
серед партнерів 

Кількість розроблених 
матеріалів 

0 0  

3 

Завдання 1.3 
Проведення 
інформаційно-
роз’яснювальних та 
комунікативних заходів 

Контроль за організацією 

місцевими центрами  

співпраці з партнерами щодо 

перенаправлення клієнтів 

 

Кількість моніторингів 0 0  

 

Публікації з актуальних питань 

в електронних та друкованих 

ЗМІ, на сайтах обласних 

органів влади з питань 

роз’яснень основних урядових 

реформ 

 

Кількість акцій з 
розповсюдження 

матеріалів 
1 1  

 
Виступи в ЗМІ (ЛОДТК та 
інтернет-ресурсах, радіо) 

Кількість виступів 1 1  

 

Розповсюдження 

інформаційних матеріалів та 

проведення заходів, зокрема 

серед цільових аудиторій 

 

Кількість акцій з 
розповсюдження 

матеріалів 
1 1  

 
Презентаційні заходи (звіт про 
результати  роботи за 2017 
рік) 

Кількість публічних 
звітів щодо діяльності 

РЦ 
1 1  

 Участь у проведенні Кількість проведених 0 0  



Всеукраїнського Дня БПД  
(проведення спільних заходів 
з головними партнерами та 
окремих для певних категорій 
населення) 

заходів 

2.  Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

4 

Завдання 2.1. 
Забезпечення контролю 
за наданням належної 
якості послуг 

Проведення статистичного 

аналізу роботи адвокатів та 

працівників МЦ, які надають 

послуги клієнтам системи БПД 

 

Кількість статистичних 
звітів 

3 3  

Проведення моніторингу 

дотримання адвокатами 

стандартів якості надання 

БВПД у кримінальному 

процесі 

 

Кількість секційних 
заходів 

24/5 24/5  

Перевірка достовірності 

наданої адвокатами 

інформації в частині 

дотримання вимог стандартів 

 

Кількість виїздів 30 30  

 

Моніторинг анонімне 

анкетування клієнтів та 

адвокатів 

 

Кількість аналітичних 
висновків за 

результатами 
анкетування 

2 2  

 

Систематизація та 

узагальнення прикладів 

успішного захисту, кращих 

практик адвокатської 

Кількість наданих 
кейсів 

9 9  



діяльності 

 

Розгляд скарг громадян на 

випадки порушення 

адвокатами стандартів якості 

/направлення їх до комісії з 

оцінювання якості 

 

Кількість розглядів За потреби   

Моніторинг заходів 

підвищення кваліфікації 

адвокатів, що проводяться 

органами адвокатського 

самоврядування та 

поширення їх результатів  

серед адвокатів 

 

Кількість моніторингів 1 0  

Проведення семінарів з 

адвокатами щодо актуальних 

питань, зокрема, роз’яснень 

нормативної бази з питань 

вдосконалення стандартів 

якості надання БПД та 

контролю за ним 

Кількість семінарів 1 1  

6 
Завдання 2.2. 
Забезпечення надання 
БВПД 

Організація укладення 

контрактів з адвокатами, які 

здійснюють захист у 

кримінальних провадженнях 

Кількість укладених 
контрактів 

0 0  



 

 

Прийняття обґрунтованих  

рішень щодо надання БВПД, 

на підставі заяв засуджених, 

постанов та ухвал слідчих, 

прокурорів,  

слідчих суддів чи судів 

 

Кількість виданих 
доручень 

750 000  

Здійснення перевірок актів 

виконаних робіт та своєчасне 

проведення оплати праці 

адвокатів, відповідно до 

процедури, затвердженої 

постановою КМУ 

 

Кількість проведених 
перевірок 

1100 000  

Розробка графіків чергувань  

адвокатів, які уклали 

контракти з РЦ для здійснення 

захисту клієнтів 

 

Кількість розроблених 
графіків 

3 3  

7 

Завдання 2.3. 

Запровадження фахової 

експертної оцінки 

надання БПД (БППД і 

БВПД) 

Участь в реалізації проведення 

незалежної фахової оцінки 

надання БПД клієнтам 

 

Кількість проведених 
оцінок 

За потреби 0  

Створення спільно з Кількість секційних 1 1  



Peer review працівниками МЦ пулів 

юристів – практиків для 

узагальнення успішних 

практик ведення справ 

заходів 

8 

Завдання 2.4 
Створення та розвиток 
«Української школи 
практичних знань з 
питань доступу до 
правосуддя» 

Участь у проекті створення 

«Української школи 

практичних знань з питань 

доступу до правосуддя» 

Кількість заходів 1 0  

9 

Завдання 2.5. 
Розробка та 
впровадження 
концепції реагування на 
системні порушення 
прав людини та 
формування модельної 
справи 
 
 
 

Участь у розробці концепції 

виявлення та реагування на 

системні порушення прав 

людини 

 

Кількість заходів 
Відповідно 

до планів КЦ 
0  

Участь в реалізації концепції та 

формуванні модельної справи 
Кількість модельних 

справ 
За наявності 0  

3. Децентралізація та утворення ОТГ як механізм кращого забезпечення реалізації своїх прав 

10 
Завдання 3.1  
Відновне 
правосуддя/медіація 

Реалізація пілотного проекту з 

відновного правосуддя для 

неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні 

злочину 

 

Кількість проведених 
медіацій 

1 1  

Статті у друкованих та 

електронних ЗМІ, на офіційних 

сайтах партнерів 
Кількість статей 1 1  



 

 

Тренінги, дистанційні курси  з 

підтвердженням засвоєних 

знань 

Кількість працівників, 
які охоплені 
навчанням 

50% 50%  

Завдання 3.2 
Мережа 
волонтерів/Амбасадори 
БПД 

Створення регіональної бази Кількість узагальнень 0 0  

11 
Завдання 3.3 
Визначення правових 
потреб громадян 

Узагальнення результатів 
дослідження правових потреб 
громад, в т. ч. у сфері 
земельних правовідносин 

Кількість проведених 
навчань 

1 1  

4.  Розвиток системи як незалежної, клієнтоорієнтованої, інноваційної та ефективної 

12 
Завдання 4.1. 
Вдосконалення 
управління системою 

Здійснення необхідних заходів 

відповідно до порядку 

оперативного планування та 

моніторингу діяльності 

 

Кількість засідань 3 3  

Горизонтальний обмін 

досвідом 

 

Кількість виїздів 1 2  

Організація роботи 
(підвищення кваліфікації) 
професійних груп МЦ за 
напрямками Проведення 
нарад з проблемних питань та 
питань планування діяльності, 
тощо. 

Кількість навчань 1 1  

13 
Завдання 4.2 
Інноваційний портал IT- 
рішень правових питань 

Участь в тестуванні порталу Кількість тестувань За потреби 0  



14 

Завдання 4.3. 

Оптимізація витрат 
 

Прийняття звітів від адвокатів 
в електронному режимі 

Кількість звітів 
адвокатів 

За потреби 69  

 
 
 
 
Директор Регіонального центру                                                                                                                                                      І. Микитин  


