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Квартальний план заходiв Регiонального центру з надання безоплатноi вторинпоi правовоi допомоги
у Закарпатськiй областi на III квартал 2021 року

Dче

Зжiд 1.1.1. Проведенrrя
правопросвiтницьких заходiв,
спрямоваЕих на роз'ясненяя змiсry
ключових реформ (змiн у
законолавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисry, ленсiйного
забезпечевru, тощо

липень кiлькiсть заходiв l

Завдання 1.1. Раннiй
досryп та iнклюзивнiсть

Захiд 1.1.2. Проведенrя спiльних
зустрiчей (круглi столи, семiнари) з
метою налагодження спiвпраui з
територiальними громадами,

i/п Найменувапня
завданllя

Найменування захо,цу для
викондння завданЕя

ВИповiдальний
виконавець

заходу (на piBHi
зiмi.гry або

gтужбовоi особп

TepMiH (лата)
виконаllпя

заходу

Найменуванllя
показцика

результативпостi
виконання захолу

значепця показника
результатпвносгi
виконаЕIrя захоry

1. Суб'скти вiдповiдноrо права мають рiвний досryп до БПД

l

Фуtко Л.М.
!улаш 0.I.
Марамигiн П.В.



органами мlсцевого
самоврядування, грома,дськими
орrанiзацiями для обговорення
наЙакryальнiших питань життя
громад, захисту та дотимання прав
вразливих категорiй осiб,
пiдвищенвя правовоi обiзнаностi
населення

попадинець В.ю
Фуlко Л.М.
Дудаш o.1.

Фуlко Л.М.
Дудаш o.I.

серпень

вересень

кiлькiсть заходiв

кiлькiсть заходiв

Захiд l .l .3. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих
на запобiгання виладкам
домашнього насltл ьства,
дискримiнацii', злочинностi

Захiл l. 1.5.Провелення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямоваяих на запобiгання
безробiтпо

Попадинець В.Ю.
Фуtко Л.М.
Дудаш o.L лилень

Кiлькiсть заходiв
I

Захiд l. l.б. Проведення тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО для
вирiшення найбiльш акryальних
правових питань вказаноi категорii
населення

Фуtко Л,М
Дудаш o.I. серпень кiлькiсть заходiв

1

Зжiд 1.1.7. Пiдготовка та

розмiщення на сайтах державних
органiв, opmHiB мiсцевого
самоврядування, громадських
об'слнань iнформацiТ правового
характеру, матерiал iB щоло
функчiонування системи БПД

ФуIкоЛ.М.

Дудаш o.I.

липень_
вересень

кiлькiсть заходiв
6

l

l



Захiд 1.1.8. Розмiщення iнформацii',
важливоi для захисry прав
громалян (у тому числi соцiальна
реклама) на офiцiйному веб-сайтi
регiонального цеrпру, центрiв
заЙнятостi, соцiальних мережах,
громадських мiсчях

Фl"tко Л.М
Ддаш o.I. вересень

липень-
кiлькiсть заходiв

3

3жiд 1.1.9. Огryблiкування у
друкованих мiсцевих ЗМl статей
правового характеру, консультачiй
та iнформачiй про досryп до
безоплатноi правовоТ допомоги

Фучко Л.М.
Ддаш o.I.
МарамигiнП.В. вересень

липе8ь-
Кiлькiсть заходiв l

Захiл 1.1.10. Висryпи на

радiо/мiсцевому телебаченнi з
роз'ясненruми громадянам
гарантованих iM Констшryчiею та
законами УкраТни прав у рiзних
сферж життя

попадинець В.ю
Фуlко Л.М.
Дудаш o.I

вересень
липень-

кiлькiсть заходiв l

3ахiд 1.1.1 l. Прведення спiльнж
заходiв з представником
Уповноваженою ВРУ з прав
лодини, полiцейськшrr
омбулсменом щодо запобiганню
порушення прав JIюдини

Попадпнець В.Ю.
ФrlкоЛ.М.

вересень
кiлькiсть заходiв l



Захiд l. l. 12. 3абезпечення роботи
консультацiйного rrункry прийому
громалян у примiщеннi УВП Ns 9

Попадинець В.Ю.
ФуtкоЛ.М.
Марамигiн П.В.

серпень

кiлькiсть заходiв l

3ахiд l .2.1 .Наповнення довiдково-
iнформацiйноi платформ и правових
консульmцiй <WikiLegaIAid> серпень Кiлькiсть консультацiй l

Захiд 1.2.2.Редаryвання та
пiдтримка в акryальному cTaHi
правових консультацiй розмiщених
в довiдково-iнформацiйнiЙ
rLпатформi (wikiLegalAidD

Марамлгiн П.В. липень-
вересень кiлькiсть оповлень 6z Захiл1.2. WiHLegalAid

3ахи 1.2.з.Поrryляризацiя
довИково-iнформацiйноТ
rrлатформп правовlтх консультацiй
<WikiLegalAid>

Фуlко Л.М
ДдашО.l.

вересень
кiлькiсть заходiв !

з
3двдання 1.3. Механiзм
перенаправJrення

3ахiд 1.3. l.Залгrення партнерських
органiзачiй до спiвпрацi в частинi
перенаправлення клiснтiв до
спецiалiзованих установ.
Запровалження ефекIивного
механiзму леренаправленя клiентiв
мiж мережею БП,Щ та незалежними
rIровайдерами

Попадинець В.Ю.
Фl"tко Л.М.
Дудаш o.I.

вересень
кiлькiсть заходiв l

4
Завданвя 2.1. PEER
REvlEw

3жiд 2.1.1.Органiзачiя та
проведенвя круглих столiв,
робочю( зустiчей, цlенiвгiв лля
адвокатiв з метою обговорення
скJIадню( та акryальних питань;
поширенвrr позитивного досвiду,

ФгIкоЛ.М.
Марамигiн П.В.
дудаш o.I.

серпень Кiлькiсть зустрiчей
l

Марамигiн П.В.

2. Клiснтц отримують якiсцi послуги безоплатпоi правовоi допомогц



кращих практик адвокатlв, якl
працюють у системi БПД

Зжiд 2. 1.2.Проведенrrя зустрiчей-
нарад iз питань якостi надання
адвокатами БПД, адвокатськоТ
етики з rц)едставниками органiв
адвокатського самоврядування

лtiпень

l

3жiд 2.1.3.Проведення
спостережень за роботою адвоката
в судi

Марамигiн П.В. липень-вересень кiлькiсть
спостережень

24

Захiл 2.1.4.Провелення бесiд з
клiснтами

Марамигiн П.В, липень_вересень кiлькiсть
бесiд

5

Захiд 2. 1.5.Проведення перевiрок
достовiрвостi наданоi адвокатам и
iнформачii за вразливими
категорiями суб'ектiв права на
Бвпд

ли[ень-вересевь кiлькiсть
aKTiB

30

Захiд 2. 1.6Проведення оцiнювання
якостi пiдготовки письмових
консультацiй та роз'яснень iз
питань земельних правовiдносин,
наданих працiвниками мiсцевих
цент?iв

Марамигiн П.В липень-вересень
кiлькiсть

консультацiй 30

Попадинець В.Ю.
Марамигiн П.В. Кiлькiсть зустрiчей

Марамигiн П.В.

3. Люди у терrтгорiальних громадах мають кращi моrrспивостi для реалiзацii cBoik прав



вересень кiлькiсть заходiв l5 Завдання 3.1. Вiдновне
правосуддя. Медiацiя

Зжiд. 3.1.1 Проsедення
iнфрмачiйноi кампанii про
Вiдновне правосулля

Попадинець В.Ю.
Фуtко Л.М.
Дудац o.I.

серпень кiлькiсть заходiв l6
3авлання 3.2. Мережа
волонтерiв

3ахiд 3.2.1 Проведення заходiв iз
заллення та вiдбору потенчiйних
претеfi деЕтiв/волонтерiв до системи
БП,Щ (iнформачiйно-роз'яснювальна

робота сереп сryлентiв, акгивних
громадян у рiзних цiльових групах)

Попадинець В.Ю.
Фучко Л.М.
Дудаш o.1.

серпень кiлькiсть заходiв l

Захiд 4. l. 1.Проведенвя рiзних
комунiкативних заходiв щодо
обмiяу досвiдом та покращення
взасмодiТ та резул bTaTrBHocTi

роботи цея,грiв з надання
безоплатноi вторинноi правовоi
допомоги

ФrlкоЛ.М.
Марамигiн П.В.
Гуг В.П.

Фучко Л.М.
Марамигiн П.В
Гуг В.П.

липень-вересень кiлькiсть
монiторингiв l4

3ахiд 4. 1.2.Проведсння РЦ
монimринry лiяльностi ML{, бюро
правовоi допомоги, оцittrовання
якостi послуг БПЛ що нп.rп
надаються та виявлення потреби у
провеленнi ввугрiшнiх навчань

Ф)"{ко Л.м.
Марамигiн П.В.
Г}т В.П.

вересень кiлькiсть заходiв l

,7 Завдання 4.1.
Вдосконалене
управлiння системою
Бпд

Захiд 4.1.3 Проведення навчань
для працiвникiв MI_\ та фахiвчiв
бюро правовоТ лопомоги з питань
оргаяiзацii надання безоплатноi
правовоТ допомоги, покращення
KoMyHi KaTlBHoT дiяльностi



3ахiд 4. 1.4Проведення засiдань
KepiBHoi ра.ли

попадинець В.Ю.
Фуlко Л.М.
Азарко М.В.

вересень кiлькiсть заходiв
l


