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Найменування
завдання

Наймекувапня заходу для
виконання зtlвдання

Вiдповiдальяий
виконавець

заходу (на piBHi
вiддiлу або
службовоi

особи* )

TepMiH (дата)
виконанкя

заходу

НаймеЕуванн
я пока:}шика

результаIивно
cTi виконавня

з!rходу

значенrrя показника
результапlвностl виконаяюt

заходу

1. Суб'екти вiдповiдшого правд мають рiвЕпЙ доступ до безоплатноi правовоi допомоrи
3ахiд l. 1.1. Проведення
правопросвiтницькнх заходiв,
спрямованж на роз'яснення змiсry
к.lпочовlо< рформ (змiн у
законодавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я.
соцiального захисry, пенсiйного
забезпечення, тощо

вiддiл
правопросвiтництва та
налання БП.Щ, бюро
правовоi допомоги

липень-
вересень

кiлькiсть
заходiв

_]

Зжiд 1 ,1 ,2. Проведення спiльних
зустрiчей (круглi столи, семiнари) з
метою н:lлагодження спiвпрачi з
терrrюрiальними громадами, органами
мiсцевого самоврядрання,
tромадськими органiзацiями для
обговорнlrя найакryальнiших питань
життя громад, захисry та дотримання

Вiддil,
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

липень-
Bepecellb

з

кiлькiсть
заходiв

п/п

l
ЗахЦ 1.1.
Раннiй доступ та
iнклюзпвнigгь



прав вразJIцвих категорiЙ осiб,
пiдвищення правовоi обiзнаностi
населення

кiлькiсть
заходiв

з
вересень
липень_

Вiддiл
правопросвiтниrгва та
надання БПД, бюро
правовоi допомогп

Захiд l. 1.3. Провелення
правопросвiтничькпх заходiв,
спрямоваЕrD(
на запобiгання випадкам домашнього
насплютва. дискримiнацii'. злочt{нностi

кiлькiсть
заходiв

_]

Вiддiл
правопросвiтннцтва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

липень-
вересень

Захiд l. 1.4.Проведенtlя тематиtlних
ceMiHapiB. лекчiй. зустрiчей з правовоi
освiти для осiб. якi належать до
ocHoBHrTx соцiальних i лемографiчних
груп населення. irrвалiдiв, пенсiонерiв

кiлькiсть
заходiв

3липень-
вересень

ВiддИ
правопросв iтництва та
налання БП.Щ, бюро
правовоi допомоги

3ахiд l,1,5. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованш( назапобiгання
безробiтпо

зЗахiд l ,1.6. Проведення тематичних
ceMiHapiB, лекцiй, зустрiчей дш дiтей
сирiт, дiтей, позбавленrтх батькiвського
пiк;ryвання, дiтей якi перебувають у

Вiддiл
правопросвiтництва та

надання БПД. бюро

кiлькiсть
заходiв

липень-
вересень

I



складItих житт€вих обставинах, дiтей
якi постраждаJlп внаслiдок во€нних дiй
та збройнtтх коЕфлiктiв

правовот допомоги

кiлькiсть
заходiв

липень-
вересень

Захiд l, |.7. Проведення тематшIних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО для
вирiшення найбiльш актуirльних
правових питань вказаноi категорii
населення

Вiдцiл
правопросвiтництва та
надання БП,Щ. бюро
правовоi допомоги

кiлькiсть
rryблiкачiй

l

(}липень-
вересень

Вiддiл
правопросвiтrтицтва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

3ахiд l . 1.8. Пiдготовка та розмiщення
на сайтах державних органiв. органiв
мiсцевою самоврядlвання,
громадськlD( об'€днань iнформачiТ
правового характеру, мат€рtirлв щодо
функцiонування системи БПД

кiлькiсть
публiкачiй

з

липень-
вересеньВiддiл

правопросвiтництва та
Еадання БПД, бюро
правовоi допомогtr

Захiд l . 1.9. Розмiщення iнформацii,
важливоТ для захисту прав грмадян (у
тому числi соцiальЕа реклама) на

офiчiйному веб-саlrгi регiонаIьного
чентру, uентрiв зайнятостi, соцiальних

ьких мlсцях

кiлькiсть
rryблiкачiй

l

липень-
вересень

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
правовоТ допомоги

Захiд l. ! .l0. Опублiкуванlrя у
друковаЕцх мiсцевих ЗМl статсй 

,

правового характеру, консультацiй m
iнформачiй про досryп ло безоллатноi
правовоi допомоги

l
липеЕь-
в€ресень

кiлькiсть
висryпiв

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БП,Щ, бюро
правовоТ доtlомоги

Захiд 1.1.1 l. Виступи на

ралiо/мiсuевому телебаченнi з

роз'ясненнями громадянам
гараЕгованих 'lM Констятуцiсю та
законами Украiни прав у рiзнlтх сферах
жиlтя



3ахiд l. 1.12. Проведення вуличного
iнформрання

Вiддiл
правопросвiтrrицтва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

липень-

вересень

кiлькiсть
заходiв

6

лппень-
вересень

кiлькiсть
презентачiй

l
3ахiд l. l. l3. Публiчна презеrггацiя

результатiв лiяльностi MI] та бюро
правовоi допомоги для громад,
партнерiв та ЗМI

Вiддiл
правопросвiтництва та
надаrrня БП,Щ, бюро
правовоТ доrlомоги

кiлькiсть
охоплен}iх

правових тем,
не менше

По Mipi необхiлностi

Вiддiл
правопросв iтництва та
налання БП,Щ, бюро
правовот допомоги

липень-
вересень

кiлькiсть
виiздiв

9

Вiдцiл
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

липень-
вересень

3ахiд 1.1.15. органiзацiя та проведення
виi'зншх (он-лайн) консультувань, у
тому числi в рамках роботи
консультачiйних rryнкгiв лосryпу ло
безоrшатноi правовоi допомоги,
спрямованж на роз'яснення змiсry
ключовцх реформ (змiн у
законодавствi) у сфрi земельного
законоllzвства

Захiд l,l,l4, Виготовлення та

розповсюдкення власних
iнформачiйних матерiалiв (буклетiв,

флаерiв, методичних матерiалiв тощо)
щодо функцiовування системи БП,Щ



Захй l .l . |6. Органiзацiя роботи
консультацiйних пунктiв лосryтry ло
БПД у прlrмiщеннi струкryрних
пiдрозлiлiв фiлii [У <Щеrггр пробаuii>

3ахiд l ,2,l.Редаг}ъання та пiдтрrшка в
актуальному cтaнi правовюк
консультацifi розмiщеплоt в довiдково-
iнформачiйнiй платформi

"Wikil-egalAid"

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

Вiддiл
правопросвiтницгва та
налання БП,Щ, вiллй
органiзаuiТ надання
БВПД та роботи з ii
надавачами, бюро
правовоi допомоги

липень-
вересеЕь кiлькiсть

оновлень

липень-
вересень

кiлькiсть
виiiдiв

9

62
Здхiд 1.2.
WiKlegalAid

липень-
вересень

кiлькiсть
виi'здiв

По Mipi необхiлностi
Вiддiл
правопросвiтниrцва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоtи

Закiд 1 ,1 .17. Органiзацiя надання
адресноТ безоплатноi правовоi
допомоги незахищеним B€pcTBzrM

населенкя

По Mipi необхiлностi

липень-
вересень

кiлькiсть
звернень

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
правовот допомоги

Захiд l . l .18. 3абезпечення достуIту до
електроннlп cepBiciB MiHicTepcTBa
юстицii Украiни



3ахiд 1.2.2.Популяризацiя довiдково-
iнформацiйноi платформи правових
консультачiй KWiki LegalA id>

Вiддiл
правопросвiтничтва та
налання БП.Щ, вiддiл
органiзацii налання
БВПД та робопl з ii
надавачами, бюро
правовоi допомоги

липень_
вересень

кiлькiсть
заходiв

l

3

Захiд l._3.

Мехднiзм
перенаправлення

Захiд l .3. l .3а.г}^lення партнерських
органiзачiй до спiвпрачi в частинi
перенаправлення клiентiв до
спецiалiзованж установ.
Запровамення ефектrвного механiзму
перенапрitвлен,l клiснтiв мiж мережею
БПД та незаlrежнпми провайдерами

вiддiл
правопросв iтни цтва та
налання БП,Щ, бюро
правовоТ допомоги

липень_
вересень

кiлькiсть
заходiв

1

Захiд 1.1.2, пiдппсашrrl нових
Меморан.qlмiв про спiвпращо (зустрiчi,
обговорення результатiв спiвпрачi та
напраl(юванюt новбц пiдходiв);
укладення додатковlоt
угол/меморан.щпriв про
перенаправлення; Збiр, заповнених
партнерами, Анкет партнерських
органiзачiй

липень-
вересень

кiлькiсть
зустрiчей

l

2. Клiснти отримують якiснi послуги безоплатноi правовоi допомогш

4

Захiд 2.1.
PEER REVIEW

Захiд 2.1.1 ,Органiзацiя та проведення
круглих столiв, робочrх зустрiчей,
тренiнгiв для адвокатiв з метою
обговоренtrя складtiш( та актуllльних
питань; поширеншr позитивного
лосвiлу. кращих практик алвокатiв. якi
праlдоють у системi БПД

Директор МЦ, вiддiл
органiзачiТ надан}ur
БВПД та роботи з ii
надавачами

липевь_
вересень

кiлькiсть
зустрiчей

l

3. Людп у територiальних громадах мають кращi можливостi для реалiзацii cBoii прав

Здхiд 3.1.
Вiдновне правосуддя

3ахiд, 3. |.l Провелення iнформацiйноi
кампанii про вiлновне правосуддя

Дирекюр МЦ,
вiддiл
правопросвiтницrва та
налання БП,Щ,, бюро
правовоТ допомоги

липень-
вересень

кiлькiсть
заходiв

1

Директор МЦ

5



t]

3ахИ 3.2. Мережа
волонтерiв/Амбасддорп
Бпд

Захiд 4.1.
Вдосконалене
управлiнпя
сrrстемою БПД

3ахiд 3.2.1 проведення заходiв iз
запученнJr та вiдбору потенцiйних
претендентiв/волонтерiв до системи
БПД (iнФормацiйно-роз'яснювiulьна

робота серед сryдентiв, активних
lзних цlльових

Зжiд 4. l. l. Провелення рiзних
комунiкативних заходiв щодо обмiну
досвiдом та покращення вза€модiI та

результативностi роботи ueHTpiB з
надання безоплатноТ вторинноi
правовоi допомоги

.Щ,ирекгор MI], вiлпiл
правопросвiтництва та
надання БПД, вiддiл
органiзацii налання
БВП,Щ та роботп з ii
надавачами, бюро
правовоi допомоги

кiлькiсть
заходiв

Дирекrор МЦ,
Вiддiл
правопрос вiтни цтва та
надання БПД, бюро
правовоТ допомоги

б

липень-
верес€нь

l

Вiддiл
правопросвiтничтва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

Захiд З.3.1. Розвrmок партнерських
мереж та взасмодiя з органами
мiсцевого самоврядуванюl з метою

розробленкя та прийняття проекгiв
мiсцевих програм надаЕня БПД,
заlтгiення у якостi ix виконавцiв
якнайширшого кола громадськt (

органiзацiй вiдповiдного профiлю

кiлькiсть
зустрiчей

9

Вiддiл
правопросвiтництва та
налання БП,Щ, бюро
правовоi допомоги

Захiд з.з.2. надання методичноi
допомоги ОМС щодо органiзачii ними
налання БП,Щ

кiлькiсть
зустрiчей

lлипень-
вересень

,Щиректор МЩ, вiллiл
правопросвiтництва та
надання БПД, вiддiл
органiзачiТ налання
БВП.Щ та рботи з ii
надавачами, бюро
правовоi допомоги

Захiд З.3.3. Проведення робочюк
зустрiчей та Еаршl iз партнерами по
обговоренrпо результатiв роботи та
напраllюваtlня нових пiдходiв до
надання БП,Щ

кiлькiсть
зустрiчей

l

Захiд з,з.4. Провепенвя робочих
зустрiчей iз препставниками органiв
мiсцевого самовря.ryванIrя, державних
органiв, громалських органiзацiй з
мЕтою нilлагодження спiвпрачi та

розвrтку партнерськю( мереж,
зilJIучення нових стейкхолдерiв. у тому
чиспi створення незалежного
провайдера на pbHi територiальних
громад.

Здхiд 3.3.
незалежпi
проваЙдери БПД

опомоги € незалежною, клlентоорlснтоваllою, iнновацiйпою, ефективною4. Система безоплатно[ правоBoi д

кiлькiсть
заходiв

липень-
вересень

кiлькiсть
заходiв

липень_
вересень

липень-
вересень

Дирекгор МЦ, вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД. бюро
правовоi допомоги

l
липевь-
вересень



Захiд 4. 1.2.Проведення MII
реryлярного монiторинry лiяльностi
бюро правовоi допомоги та оцiшовання
якостi посJryr БПД, що ними надаються

Дирекгор МЦ, вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД, вiддй
органiзацii надання
Бвпд

липень-
вересень

Кйькiсть
монiторингiв

2

9
Захiд 4.2.
оптшмiзованi
витрати

Захiд 4.2, |.Пiдготовка до
впровадr(ення елекгронного кабiнеry
адвоката системи БПД

Вiддiл органiзаuii
налашrя БВП,Щ та рботи
з !j' надавачами

липень-
аересень

кiлькiсть
заходiв

По Mipi необхiлностi

Захiд 4.2.2. П iдготовка до
впровадження системи електронного
документообiry

вiд.лiл органiзацiт
надання БВПД та роботи
з ii надавачами

липень-
вересень

кiлькiсть
заходlв

По Mipi необхiдностi

Захiд 4.3.
Iповацйппй портал
IТ-рiшень правовпх
пЕтань

Захiд 4.З.1 .Забезпечення досryrry особи
до електонних cepBiciB ПФУ. .ЩФС
задля пришвидrценнJl процед}ри
пiдтвердження на,rежностi особи до
суб'сктiв права на БВП,Щ

Вiддiл
правопросвiтвицтва та
налання БП.Щ, вiдпiл
органiзацii налання
БВП,Щ та роботи з ii
надавачамк, бюро
правовоi допомоги

липень-
вересень

кiлькiсть
досryпiв

По Mipi необхiдностil0


