
ЗАТВЕРДЖЕНО
Дирехтор Регiональноrо центру з надання БВПД у
3акарп й областi

В.Ю.Попадинець

(,. ку}) с|чня

КВаРтальний план заходiв Регiонального центру з Еадання безоплатноi вторинноi правово[ допомогп
у Закарпатськiй областi на I квартал 2021 року

Завдання 1.1. Раинiй
доступ та iнклюзивнiсть

Захiд 1.1.1. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованlr( на роз'ясненrrя змiсry
к.ltючових реформ (змiн у
законодавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисry, пенсiйного
забезпечення, тощо

Фучко Л.М.
Дудаш o.1.
Марамигiн П.В

лютий кiлькiсть заходiв l

Захiд 1.1.2. Проведення спiльних
зустрiчей (круглi столи, семiнари) з
метою вмагодження спiвпрацi з
територiальними громадами,

(пiдпис)

пlп Наймекуйння
завдання

Наймепуванйя заходу для
впконання завдання

Вi,riirовiдальний
,., викОI!авеЦЬl'.,I

]еходу (на pibпi
uЧirrу.."бо_

cjrvжnoBol осоои

Термiп (лата)
виконапня

здхо,ry

Найменування
показница

результативцостr
викояанпя захоry

знhчеriнir показникi-
резу_цьтативЁостr
викоfiання заходу '

1. Суб'еiсrи вИповiдного права мдють рiвний досryп до БfЩ

l



орпtнами мlсцевого
самоврядування, громаllським и
органiзацiями для обговорення
наЙакryальнiших питань жит,тя
громал захисту та дотриманrш прав
вразливих кат€горiй осiб,
пiдвищення правовоi обiзнаностi
населення

попадинець В.ю
Фучко Л.М.
Дудаш o.I.

кiлькiсть заходiв
березень

Фуlко Л.М
Ддаш o.I. лютии кiлькiсть заходiв

Зжiд 1.1.3. Провелення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованю(
на запобiгання випадкам
домашньок) Еасrdльств4
дискримiначii, злочинностi

Попадинець В.Ю.
Фучко Л.М.
Дудаш o.I. лютий

кiлькiсть заходiв
l

Захiл l .l .5.Провелевня
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на запобiгання
безробiтпо

березень кiлькiсть заходiв
1

Захiд l. l.б. ПроведеЕЕя тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО для
вирiшення найбirьш акry:rльних
правових питавь вказаноi категорii
населення

березень

сlчень-

кiлькiсть заходiв
6

3ахiд 1.1.7. Пiдготовка та

розмiщення на сайтах державних
органiв, органiв мiсцевого
самоврядування, громадських
об'сднань iнформачii правового
харакгеру, матерiалiв щоло
фчнкцiонування системи БП,Щ

Ф}чко Л.М
Дудаш o.1.

l

Фуtко Л.М.
Ддаш o.1.



Захiд l. 1.8. Розмiщення iнформаuii',
важливоi для захисту прав
громадян (у тому числi соцiальна
реклама) на офiчiйному веб-сайтi
регiонального цевтру, цеmрiв
зайlrятостi, соцiальних мережах,
громадських мiсцях

Фl^tко Л.М.
Дудаш o.1. Кiлькiсть заходiв

3

Захiд 1.1.9. Опублiкування у
друкованих мiсцевих 3Ml статей
IIравового характеру, консультацiй
та iнформачiй про доступ до
безоrrлатноi правовоi допомоги

Ф1^lко Л.М.
Дудаш o.I.
МарамигiнП.В. кiлькiсть заходiв l

Захiд 1.1.10. Висryпи на
радiо/мiсцевомутелебаченнi з

роз'ясненrrями громадянам
гарантованих iM КонстI{ryцiею та
законами УкраiЕи прав у рiзЕих
сферах жцтrя

попадинець В.ю
Фучко Л.М.
Дудаш o.1

березень
Кiлькiсть заходiв

1

Захiд 1.1.1l. Проведення спiльнюх
заходiв з представником
Уповноваженого ВРУ з прав
людини, полiцейським
омбудсменом щодо запобiганню
поруIценшI прав людини

попадинець В.ю
Фучко Л.М.

лютии
кiлькiсть заходiв l

сiчень-
березень

сlчень-
березень



попадинець В.ю
Фуtко Л.М.
Марамигiн П.В.

березень

кiлькiсть заходiв l

2 3ахiд1.2. WiКLegalAid

Захiд l ,2. l , Наловнен ня довiдково-
iнформачiйноi платформи правових
консультачiй <WikiLegaIAidl Марамигiн П.В лютий Кiлькiсть консультацiй l

Захiл 1.2.2.Релаryвання та
пiдтримка а акryальному cTaHi
правових консультацiй розмiщених
в довiдково-iяформацiйЕiй
платформi <WikiLegalAid>

лютий-
березень кiлькiсть оновлень 6

3ахiл 1.2.3.Поrryляризачiя
довiдково-iнформацiйноi
гшатформи правових консультацiй
<WikiLegalAid>

Фгlко Л.М
Дудаш o.I.

березень
Кiлькiсть заходiв I

з
3авдання t.3. Механiзм
перенаправJIення

Захiл t.3. I.Залучення партнерських
органiзацiй до спisпрацi в частинi
перенаправлення клiентiв до
спецiалiзованих установ.
Запровалження ефективного
механiзму перенаправленя клiснтiв
мiж мережею БП,Щ та незалежними
провайдерами

Попадинець В.Ю.
Фl"tко Л.М.
Дудаш o.1.

березень
кiлькiсть заходiв l

2. Клiсвти отримують якiснi пос"тугп безоплатноi правовоi допомоги

4

Захiд 2.1 .l .Органiзацiя та
проведення круглих столiв,
робочих зустрiчей, тренiнгiв для
адвокатiв з метою обговорення
скJrадних та актуальних питань;
поширеннJl позитивного досвiду,

Фrlко Л.М.
Марамигiн П.В
Дудаш o.t.

лютий I

3ахiд 1.1.12. 3абезпечення роботи
консультацi йно го гryнкту прийому
громалян у примiщеннi УВП Ns 9

Марамигiн П.В.

Завдання 2.1. PEER
REvIEw Кiлькiсть зустрiчей



кращих практик адвокатiв, якi
прашоють у системi БПД

ЗжИ 2.1.2. Проведення зустiчей-
нарад iз пrггань якостi надання
адвокатами БПД, адвокатськоi
етики з представниками органiв
адвокатськоп) самоврядуванrul

попадинець В.ю
Марамигiн П.В.

березень
Кiлькiсть зустрiч€й l

Захiд 2.1.3.Провелення
спостережень за роботою адвоката
в судi

Марамигiн П.В.
сiчень-березень кiлькiсть

спостереrкень
24

захiд 2.1.4,проведення бесiд з
KJIlcHTaM и

Марамигiн П.В.
сiчень-березень кiлькiсть

бесiд
5

Захiд 2. 1.5.Проведення перевiрок
лостовiрностi наданот адвокатами
iнформачii за вразливими
кат€горiями суб'€ктiв права на
Бвпд

Марамигiн П.В.
сiчень-березень кiлькiсть

аtlгiв
30

Захiд 2. 1.6Проведення оцiнювання
якостi пiдготовки письмових
консультацiй та роз'яснень iз
питань земельних правовiдносин,
наланих працiвниками мiсцевих
чентрiв

Марамигiн П.В.
березень кiлькiсть

консультацiй J0

3. Люди у територiальних rромадах мають кращi мож.лпвостi для реалiзацii cвoii прдв



5 3авдання 3.1. Вiдновне
правосуддя. Медiацiя

Захiд. 3. l. l Проведення
iнформацiйноi кампанiТ про
Вiдновне правосуlllu

попадинець В.Ю.
Фуlко Л.М,
дудаш o.t.

березень кiлькiсть заходiв l

6
Завдання 3.2. Мережа
волонтерiв

3ахiд 3.2.1 Проведення заходiв iз
загучення та вiдбору потенцiйвих
Dретендентiв/волонтерiв до систем и
БП[ (iнформацiйно-роз'яснювальна

робота серед, сryдентiв, активних
громадян у рiзних цiльових групах)

Попадинець В.Ю.
Фуtко Л.М,
Ддаш o.I.

березень Кiлькiсть заходiв l

Захiл 4. l. l.Проведення PI_|

монiторинry дiяльностi MId бюро
правовоТ допомоги, оцirrювання
якостi посJryг БПД, що ними
Еадаються 1а вlrявлення поцlеби у
проведеннi внlлцliшнiх навчань

Фуtко Л.М.
Марамигiн П.В.
Гуг В.П.

сiчень-березень кiлькiсть
монiторивгiв l4

Захiд 4.1.2 Проведення навчань
лля працiвникiв МЩ та фахiвцiв
бюро правовоi лопомоги з питань
оргавiзацii надання безоплатноТ
правовоТ допомоги, покращення
комунiкативноi дiяльностi

Фучко Л.М.
Марамигiн П.В.
Г}т В.П.

березень кiлькiсть заходiв l
1

3авдання 4.1.
вдосконалене
управлiння системою
Бпд

3ахiл 4. 1.3Провелення засiдань
KepiBHoT ради

Попадинець В.Ю.
Фрко Л.М.
Азарко М.В.

с lчен ь кiлькiсть заходiв
l

4. Спстема безоплатноi правовоi допомоги е незалежною, клi€нтоорiснтованою, iнновацiйною, ефективною


