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Рiчний план дiяльностi Регiонального центру з надання безоплатноi правовоi допомоги
у Закарпатськiй областi на 2021 piK

Пiлвищення рiвня
правовоi культ}ти
населення, обiзнаностi
осiб щодо можлпвостi
вирiшення проблем у
правовий спосiб

кiлькiсть
заходiв

л
Найменувяння

завдання

мета та основний
результат впконання

завддння

Найменуванкя заходу
для впконання завданця

ВiдповИальниП
виконавець

захолу (на piBHi
вiддiлу sбо
С,Л5"rсбовоI

особп)

найменчванн
я показникiв
резул ьтати в н

ocTi
впконанкя

заходу

значення показнrrкiв
результативностi виконанпя заходу по

регiопу в цiJlому та в po,lpi,}i

виконавцiв окремо

I ll llI Iv Разом

' 1. Суб'еiсrп вИповИного права йають рiвний досryп до БПД

I

завдання 1.1.
Раннiй лосryп та
iнклюзивнiсть

Захiд 1.1.I. Проведення
лраволросвiтницьких
заходiв, спрямованих
на роз'яснення змiсту
ключових реформ (змiн у
законолавствi) у сферi
земельного законодавстааl

охорони здоров'я,
соцiального захисту,
пенсiйного забезпечення
тощо

I I I l 4

Фуrко Л.М.
Дудаш o.I.

Марамигiн П.В.



Захiд |.1.2. Провсдення
спiльних зустiчей (круглi
столи, семiнари) з метою
налагодження спiвпрацi з
територiальними
громадами, органами
мiсцевого самоврядування,
громадськими органiзацiями
для обговорення
найакryальнiших питань
життя громад, захисry та
дотимання прав вра:tливих
категорiй осiб, пiдвищення
правовоi обiзнаностi
населення

Попадинець В.Ю,
Фl^tко Л.М.
Ддац o.1.

кiлькiсть
заходiв

I ] I I 1

Фучко Л.М
Дудаш o.1. кiлькiсть

заходiв
l l l I 4

Захiд l. 1.4.Проведевня
тематичних ceMiHapiB,
лекцiй, зустiчей з правовоТ
освiти для осiб, якi належать
до основних соцiмьних i
пемографiчних груп
llаселення, iнвалiдiв,
певсiонерiв

Фучко Л.М
Дудаш o.1. кiлькiсть

заходiв
0 l 0 I

,>

Захiд l. 1.5. .Проведення
правопросвiтницьких
заходiв, спрямованих на
запобiгання безробiтгю

Фучко Л.М
Дудаш o.1. кiлькiсть

заходiв
I l l l 4

Захiд 1.1.6. Органiзачiя та
проведення iнформацiйних
заходiв до l0-рiччя
ухвалення 3акону Украiни
<Про безоплатву правову
допомоry)

Фrlко Л.М.
Дудаш o.I.

кiлькiсть
заходiв

0 I 0 0

Захiд l.|.3, Проведення
правопросвiтничькшх
заходiв, спрямованих
на запобiгання випадкам
домаш нього насил ьства,
лискримiнацii', злочинностi

I



3ахiд 1.1.7. органiзацiя та
проведення комплексн}tх
ocBiTHix заходiв,
присвячених до
ВсеукраТнського дtý
безоплатноi правовоi
допомоги, пршурочений до
,Щня прав люлини (в тому
числi флешмоби, 1роки
права, брейн-ринги, та iH.).

Фучко Л.М
Щулаш 1.1, кiлькiсть

заходiв
I l l l 4

3ахiд 1.1.8. Провелення
тематичних ceMiHapiB,
лекчiй, зустрiчей лля ВПО
лля вирiшення найбiльш
акryальних право8их литань
вказаноТ категорiТ населення

6 6 6

Фучко Л.М.
Ддаш o.t. кiлькiсть

публiкачiй
6

3ахiд 1.1.9. Пiдготовка та

розмiщення на сайтах
лержавних органiв, органiв
м iсчевого самоврядування,
громадськl{х об'едЕань
iнформачiТ правового
харакгеру, матерiалiв щоло
функчiонування системи
Бпд

Фучко Л.М.
,Щулаш O.t. KbbKicTb

публiкачiй
з J l2

Захiд l. |.l0. Розмiщення
iнформачii ва)fi ивоi для
захисry прав громадян (у
тому числi соцiальна

реклама) на офiчiйному веб-
сайтi регiонального uентру,
центрiв зайнятостi,
соцiальних мережах,
громадських мiсцях

кiлькiсть
публiкачiй

l l I l 4

3жiд 1.1.1l. Опублiкування

у друкованих мiсцевих ЗМI
статей правового характеру,
консультачiй та iнформацiй
про досryп до безоплатноТ
правовоi допомоги

Фучко Л.М.
,Цулаш 0.I.

Марамигiн П.В.

Фучко Л.М
Дудаш o.1,

0 0 0 з з
кiлькiсть
заходiв



Захiд 1.1.12. Висryпи на

радiо/мiсцевому телебаченнi
з роз'ясненнями Фомамнам
гарантованих iM
Констиryчiсю та законами
Украiни прав у рiзних
сферах життя

Захiд 1,1.1З, Публiчна
презентацiя результатiв
дiяльностi РЩ для громад,
партнерiв та 3Ml

Фl"tко Л.М.
Дудаш 1.1.
Беца о.М.

кiлькiсть
презента_

цiй
0 0 2

Захiд 1.1.14. Проведення
спiльнlд< заходiв з
представннком
Уповноваженого ВРУ з прав
людини, полiцейським
Омбудсменом щодо
запобiганшо порушення
прав людини

лопадинець В.ю
Фуtко Л.М.
Дудаш o.I.

кiлькiсть
заходiв 4

Захiд 1. l. l 5, Забезпечення

роботи консультацiйного
пункry прийому громадян у
примiщеннi УВП N9 9

попадинець В.ю
Фучко Л.М.
Дудаш o.t.

кiлькiсть
заходiв 4

3ахiд l .2,l. Наповнення
довiдково-iнформацiйноi
rrпатформи правових
консультацiй
"WikiLegaIAid"

Марамигiн П.В KbbKicTb
консульта

цiй
0 0 2

Захiд |.2.2. Редаryвання та
пiдтримка в актуальному
cTaHi правових консультачiй

розмiщених у ловiлково-
iнформацiйнiй платформi
"Wiki id"

Марамигiв П.В. кiлькiсть
консульта

цiй
6 6 6 6 24

Покращення якостi,
повноти m
оперативностi надання
правових консультацiй

Завдання 1.2.

wikiLegalAid

попадинець В.ю
Фучко Л.М.
Дулаш 0,I. кiлькiсть

висryпiв 4

l ]

I l l

l l l I

l ]

2.

l I



Захiд 1.2.З. Популяризацiя
ловiлково-i нформачiйноТ
платформи правових
консультацiй
"WikiLegalAid"

ФлкоЛ.М
Дудаш o.I.

кiлькiсть
заходiв

l l l I 4

з
Завдання 1.3. Механiзм
перенаправJlенвя

Пiдвищення
доступностi послуг БПД l l I l 4

Захiд l.З.l, Залучення
партнерських органiзацiй до
спiвпрацi в частинi
перенаправлення клiснтiв до
спецiалiзованих установ.
Запровалження ефективного
механiзму перенаправленнrl
клiентiв мiж мережею БП,Щ

та незалежними
провайдерами

Попадинець В.Ю,
Ф1"lко Л.М.
Дудаш 1.1.

кiлькiсть
заходiв

Захiд 2. l. l.Органiзацiя та
проведення круглих столiв,
робочих зустрiчей, тренiнгiв
для адвокатiв з метою
обговорення сшадних та
акryа,льних питань;
[оlцирення позитивного
досвiду, кращих практик
алвокатiв, якi пращоють у
системi БП[

Фучко Л.М.
Марамигiн П.В.

кiлькiсть
заходiв l 1 l l 4

0 2

Захiд 2. 1.2.Проведення
зустрiчей-нарал iз питань
якостi надання адвокатами
БПЩ, адвокатськоТ етики з
представниками органiв
адвокатського
самоврядування

кiлькiсть
зустрiчей

l 0 l

24 24 24 24 96

4 3авдання 2.t. PEER
REvlEw

пiдвищення якостi
надання БПД

Захiд 2. 1.3.Проведеняя
сгtостережень за роботою
адвоката в судi

кiлькiсть
сIIостере-

жень

2.Клiсlrти отримують якiснi поспуги безоплатноi правовоi допомоги

Попадинець В.Ю.
Марамигiв П.В.

Марамигiн П.В.



Захiд 2.1 .4.Проведення бесiд
з клiснтами

Марамигiн П.В. кiлькiсть
бесiд 5 5 5 5 20

3ахiл 2, l.5..Провелення
перевiрок достовiрностi
наданоi адвокатами
iнформацiТ за вразливими
категорiямl-r суб'ектiв права
на БВП,Щ

Марамигiн П.В. кiлькiсть
aKTlB з0 з0 з0 з0 |20

3жiд 2.1.6. Проведен}ý
оцiнювання якостi
пiдготовки письмових
консультацiй та роз'яснень
iз питань земельних
правовiдносин, наданих
працiвниками мiсцевж
центiв

Марамигiн П.В.
кiлькiсть
консульта

цiй
з0 з0 30 l20

l

Захiд З. l. l. Проведення
iнформачiйноi кампанiТ про
Вiдновне правосуддrt

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

кiлькiать
заходiв

l I I l 4
5

6

3авдання 3.1. Вiдновне
правосуддя. Медiацiя

Завдання 3.2. Мережа
волонтерiв

Пiлвищення рiвня
правовоi обiзнаностi
громадян

Сприяння розвитку
правничоi спiльноти

Захiд. 3.2.1. Проведення
заходiв iз залучення та
вiдбору потенцiйних
лретендентiв/волонтерiв до
системи БПД (iнформацiйно-

роз'яснювальна робота серед
сryдентiв, активних грома,цян

у рiзних цiльових групах)

Попадинець В,Ю.
Фучко Л.М.
Дудаш o,I.

кiлькiсть
заходiв I l I l 4

,7 3авдання 3.3.Незалеlкнi
проваfiдерп

Ефеrгивна спiвпраця з
партнер:rми та
провайдерами надання
БПД дш покращення
якостi правових послуг

Захiд 3.3.1 . Проведення
робочих зустрiчей iз
прелсmвниками органiв
м iсцевого самоврядування,
громадських органiзацiй з
метою налагодження
спiвпрачi та розвитку
партнерських мереж,

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

кiлькiсть
зустрiчей

0 l 0 2

30

3. Люли у терrпорiлIьних громадах мають кращi можпивостi для реалiздцii cBoik прав

I



залучення нових
стеЙкхолдерiв, у тому числi,
створення незалежного
проваЙдера на piBHi
територiальних громад

8

3авдання 3.4.
Визначення правових
потр€б громадян

Визначення рiвня
задоволеностi клiентiв
системи БПД

Захiд 3.4.1. Проведення
дослiдхень щодо визначення
правових потреб громадян,
задоволеностi населення
послугами центрiв БВПД

Фу^tко Л.М
,Щулаш O.t.

кiлькiсть
заходiв

0 0 0 l

Попадинець В,Ю.
Фуtко Л.М.
Дудаш О.М.

кiлькiсть
зirходiв 0 0 l l 2

Захiд 4. 1.2.Проведення РЦ
монiторинry дiяльностi МЩ,
бюро правовоi допомоги,
оцiнювання якостi послуг
БПД, що ними надаються та
виявлення потребц у
проведеннi внутрiшнiх
навчань

Фучко Л.М.
Гут В.П.

Марамигiн П.В

кiлькiсть
монiторин-

гiв

l4 ,l4
14 l4 56

l l 1 ] 4

9

надання безоrulатноТ I

Удосконаленвя
взаемодii мiж центрами
БП{, прискорення
прийIrяття

управлiнських рiшень

3авдання 4.1.
вдосконалене
управлiнвя системою
Бпд

Захiд 4.1,З Проведення
навчань для прачiвникiв МЩ
та фахiвцiв бюро правовот
допомоги з питань органiзаuii

Фучко Л.М.
Марамигiн П.В

Дудаш o.I.
Гут В.П.

кiлькiсть
заходiв

l

4. ., СисТема безоплатпоi прааоВоi допомоги е незалёжною, клi€нтоорiентованою, iпновацiйною, ефектпвною

Захiд 4.1.1. Проведевня
рiзних комунiкативвих
заходiв щодо обмitry досвiдом
та покращення вза€модii та
результативностi роботи
центрiв з надання безоплатноi
вторинноi правовоi допомоги



допомоги, покращеншl
комунiкативноТ дiяльtlостi

I l 4Захiд 4. 1.4. Провелення
засiлань KepiBHoi ради

поладинець В.ю
Фучко Л.М.
Азарко М.В.

кiлькiсть
заходiв I I

0 I 2 зl0 завданшя 4.2.
Оптимiзованi вптрати

Удосконалення
адмiнiстративних
процесiв

Захiд 4.2.З. Закупiвля та
встановлення необхiдного
обладнання в центрi з надання
безогLлатноТ вторинноТ
правовоi доломоги

Гут В.П,
Азарко М.В.
Беца о.М.

кiлькiсть
закулок

0

tll


