
Звiт прО вIII(оваIlнЯ квартальногО плану заходiВ Хустсьlсого мiсцевого центру з надання безоплатцоi BToprtHHoT правоrоi допоrо.r, nu
2021 piK у III кварталi

п/п fIайменування завдання Ндirмешування зеходу для
впкоllання завдапня

f{аr'iмекувапня показrrика
р езул ьтатп BHocTi аIlконапriя заходу

Значення по!{азнllк8
результатllвносгi впконацпя

заходу

Припriтrtа у
разi

вевцконання
плануПлаш Факг

кlльк!сть заходiв 6
I Завдацня 1.1. PaHHit-t досryп та

iнклюзивнiсть
Захiд l,1- 1. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на роз'яснення змiсгу
ключових рефорпr (змiн у
законодавствi) у сферi соцiмьною
захисry, освiти, охорони здоров'я,
пенсiйного забезпеченн, mщо

Захiд 1.1.2. Проведення спiльник
зустрiчей (круглi столи, цiльовi
семiнари, треяiнги) з метOю
налагодження спiвпрацi з
KoMyHilJlbHиMи ycTalJoBaMlI,
lоридичн!lми мiнiками, opftlнzllltи
мIсцевоm самоврядування,
гроit{адськими оргаtriзачiями Nlя
обmворення найакryальнiших питань
)КИТТЯ фОIttаД, ЗаХИСТУ Та ДОЦ)ИМаННЯ
прав вразливих катеrорiй осiб,
пIдвищення правовоТ обiзнаностi
населення

кiлькiсть заходiв з

3ахiд 1.1-3_ Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих

кiлькiсть заходiв б 6

8

з



на запобiганвя випадкам домашнього
нас}{льства, дискрlrмiнацii;
злочинностi

Захiл l. 1.4- Проведення тематичних
ceMiHapiB, лекчiй, зустрiчей з
правовоi освiти для осiб, якi
належать до ocHoBHltx соцiальних i

демографiчних груп васелення,
iнвалiдiв, пенсiоЕерiв

кlлькlсть заходlв э

3ахiд l, [.5. Проведення
правопросвiтницькпх заходiв,
спрямованих назапобiгання
безробiтгю

к|лькlсть заходlв 6

Захiд l. [.6. Проведення тематичних
ceMlBapiB, лекчiй, зустрiчей для дiтей
сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, лiтей якi
перебрають у сtспадни)( )t(иттевих
обставинах, дiтей якi поgграtltдал и
вяаслiдок военних лiй та збройнлtх
конr!лiкгiв

кlлькlсть заходIв з lз

кlлькlсть заходlв l

Захiд 1.1.8. Пiлготовка та розмiщенвя
на сайтах державних органiв, органiв
лtiсцевою самоврядування,
громадськlfi об'сднань iнформачii
правового характеру, матерiалiв щодо
функцiонуванrя снстеlrtи БПl|

кiлькiсть публiкацiй 6 6

3ахiд 1.1.9. Розмiщення iнформаrrii',
важливоi Jия захисту прав гроIt!адян

ýt Totty числi сочiальна реклалrа) на
офiчiйному веб-сайтi регiонального
центру, центрiв зайнятостi,

кiлькiсть публiкацiй 3 з

J

6

3ахiд l. 1.7. Провсдення тематнчпих
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО лля
вирiшення найбiльrц акryальних
правових питань вказаноТ катеюрii
населення

l



соцlальних мережахt громадських

мiсцях

3ахiд 1.1.10. Оlryблiкування у
друкованих мiсцевrх ЗМI статеЙ
правового характеру, t<онсультацiй та
iнформаuiй про доqгуп до
безоплатноi правовоТ допомоги

кiлькiсть публiкачiй l l

Захiд 1.1.1l. Виступи на мiсцевому
телебаченнi з роз'яgненtuми
громадянам гарантованях Тм

Констиry{сю та законами Украiни
прав у рiзних сферах житгя

кiлькiсть висryпiв l

3ахiд l. l. l2, Проведевня вулнчного
iнформування

кlлькlсть заходlв 6 |2

Закiд 1. l. l3. Публiчна презентацiя

результатiв дiяльностi PI-! та
пiдпорядкованих МЦта бюро
правовоi допомогц дпя громад,
партнерiв та 3MI

кiлькiсть презентачiй l l

3ахiд 1.1.14. Виготовлеяня та

розповсюдкення власних
iнформацi йнrтх MaTepiалiB (буклетiв,

фаерiв, метояичних матерiалiв
тощо) щодо функцiонуванrrя системи
Бпд

кiлькiсть буклетiв по MIpl
необхiдностi

необхiдносгi не вивикмо

ЗахИ 1.1.15. Проведепня
правопросвiтницьких заходiв та
вttiЪдного lонсульryвання,
спрямованих на роз'яснення змiсту
ключовlтх реформ (змiн у
законодавствi) у сферi земельною
законодавства

кlлькlсть виtздlв l8 з?

Захiд '1.1.16. Органiзацiя роботи
мобiльних lФнсультачiйних пункгiв

кlлькlсть виlздlв l5

1



приЙому громад,lн у примiщеннi
структ}?нltх пiлрозлiлiв фiлii llУ
<Щентр пробацii>

Заходiв | , l. l7. Органiзацiя надаlrня
адресноТ безоплатноi правовоТ
допомоги незахищеним верствам
населення

кlлькlсть виiздlв по Mlpl
необхiдностi

з

За@
елекгропних cepBiciB MiHicTepcTBa
юстицiТ Украiни

необхiдяостi в ицикаJ.Iо

,'
Завдаипя 1.2. WikiLcgalдid Захiд 1.2. l. Наповнеrtrtя довiдково-

iнформацiйttоi платформи правових
консультаttiй (WikiLegalAid))

кйькiсть консультачiй ,]

3ахiд 1.2.2.
редаryвахня та пiдтимка в
акгуальному cTaHi правових
консультац; й розмiщених в
ловiлково-iпформацiй шiй rrлатформi
<WikiLegalAid>

кlлькlсl'ь оновлень 6 8

Захiд 1.2.З.Популяризацiя довiдково-
iнформачiйноТ платформи правових
колtсультачiй <WikiLegalAid>

кlлькlсть заходlв l 1

ЗахИ 1.3, l. Зал}чення партtlерських
оргаtliзацiй до спiвпрацi в чаФиlli
перенаправлелu, клiсп,гiв до
спецiалiзованих yclalloB.
Запрова,ttжсння ефеrгпвltого ltсханiзtrIу
переr1аправлсця клiснтiв мiж мережсtо
БIl.Щ та пезалежtrими проваliлсрапrи

Kl.]IbKlcrb захо]Ilп l 1
3 Завдлнвя l.З.

lИеханiзм перэнапрпвзrснпя

I
2

I



Захiд 1.3.2. Пйппсаllttя ноsих
Mettopattл)лtiB про спiвпраrцо (зусгрiчi,
обговорелня рсзультагiв спiвпрацi тд
напраlцоваuця нових пiдходiв).
Укл4дсtlня додагrФвих
угодit еморанд4tlis про перонiправлепня.
Збiр, заловненшх парпнсрtlми, ацкет
паргнсрських оргшliзацiй

кiлькiсгь зуqrрiче;i
1

4 Завдавня 2.1. PEER REVIEW Зsхiд 2. l. l.Органiзацiя та провqдсння
кр5rглtrх столiв, робочих зусгрiчей,
тревiигiв дл, адвокатiв з мегою
обrоворсrlня складних та акт}тльних
питапь; пошнрення позtrтиввою лосвйу,
кращих практик адвоlбгiв, якi працюють
у системi БПД

кiлькi9гь зусгрiчсй

5 3авдання 3.1. Вiдповttе правосJ.дJlя.
Медiацiя

Захiд 3.I.1.
проведення iнформацiйноТ кампанii
про вiдновяе правосулдя

кiлькiсть заходiв 1

6 3авлання 3.2. Мерека
волонтерiв/Амбасадорш БПД

Зжiд3.2-1 Провелення заходiв iз
залlнення та вiлбору потевцiйних
претендентiв/воло нтер iB до сиgгепrи
БП.Щ (iнформаuiйно-роз'яснювальна

робота серед, студентiв, активних

кlлькlсть заходiв

l

l

l I



грома,,цн у рiзнtrх цiльоsих тупах)

,I Завдsнllя 3.3. Незале?кlri
проваЙдерш БПД

Захiд 3.3.1. Розвиmк паргнерських
мереж та взаемодiя з органами
мlсцевого самоврrдування з метою
розрблення та прийняття проекгiв
мiсцевц1 лрglрчr, надааня Бпд,
зал)вення у якостi -lx виtсонавцiв
якнайширшого кола громадських
органiзацiй вiдповiдною профiлю

кIлькlсть заходiа l l

Захiд 3.3.2. Надання г,rеmдичноТ
допомогlt ОМС щодо органiзацiТ
нимrr надання БПД

кiлькiсlъ зустрiчей l8 20

Захiд 3.3,3. Проведення робочих
зустрiчей та нарал iз партнерамп по
обговоренню результагiв роботи та
напрацюаання нових пiдходiв до
Еадання БПД

кiлькiсть зустрiчей l

Захiд 3.3.4- Проведення робочих
зустрiчей iз представниками органiв
м lсцевого самоврядування,
державних органiв, громадських
органiзацiй з маmю нitлагодженнл
спiвпрацi та розвитку партнерськrо(
мереж, заJI)ленвя нових
стейкхолдер iB, у тому чкслi,
створенн, незалежноrо провайдера
на piBHi територiальних громад.
Налаюдження спiвпрацi з
юридкчними клiнiками

кiлькiсть зустрiчей I

8 Завдання 3.4. Вtrзпачепня правовях
потреб громадяlr

Захiд 3.4.1- Формування та
пiдтЁ}rання в акryальному cTaHi
карти правових потреб
терrтюрiальних громал

кtлькlсть узапlльнснь

плаTIl с

захiд 4.1.1. Проведенкя рiзнж
комунiкативних заходiв щодо обмiну

9

сз0 ol IIl

кlлькlсть заходlв

l

l l

3авдавпя 4.1. Вдосконsлене l



упрдвлiппя спстеlt!оtо БПД досвlдом та покращення взасмодii та
резульгативностi роботи центрiв з
надання б€зоплаткоi ЕюрllнноТ
правовоi допомоги

3ахiд 4. 1.2.Проведеиня МЩ
реryлярною монiторинry дiяльностi
бюро правовоТ допомоги та
оцiнювання якостi послуг БП[, що
ними надаються

кlлькlсть монlториtlгlв 2 2

Захiд 4.2. l.Пiдготовка до
впровадження елекгрояною
кабiяеry адвоката системи БП[

KL,lbK|cтb заходtв по Mipi
необхiдностi

необхiдностi не
виникало

завддпня 4.2. оптимiзовавi
витрати

3ахЦ 4.2-2.ПИгgювка до
впровадження системи електронного
докрlентообiry

кlлькlfiь заходlа по Mlpl
необхiдностi

необхiдностi ие
ви никUIо

ll 3авдавня 4,3. Iновацiйний портал
fI-рiшеrrь правови]t пптань

3ахiд 4.3. l.Забезпечев}ul достуrry
особи до елекгронних cepBiciB ПФt
,ЦФС залля пришвидшення
процедури пiдтвердх(е ння
належностi особи до сф'€ктiв права
на Бвпд

кiлькiсть доступiв по Mlpl
необхiдностi

необхiдностi не

{иректор Богдан А.А.
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I
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виникало
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