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Квартальнпй плап заходiв Уясгородського мiсцевог0 центру з надацня
безоплатноi вторинноi правовоiдопомоги на IV црартал 202I року

Захй 1.1.
Рrнпiй доступ та
iнк;rюзивнiсть

Зжiд 1.1.1. Провелення
правотцlосвiтницьких заходi в,
спрямован]rх на роз'яснення змiсгу
к.lпочовrх реформ (змiн у
законолавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисгу, пенсiйного
забезпечення, тощо

Вiддiл
правопросвiтницгва ra
налання Б[Щ" бюро
правовоi допомоги

жовтень-
rрудень

кiлькiсть
заходiв з

Захiд 1.1.2. Проведення спiльнtтх
зустрiчей (крцлi сто.гrи, семiнари) з
метою валагодження спiвпрацi з
терrгорiальнl.tми громадами, оргавами
м iсцевого самоврядрання,
громадськими органiзацiяl,.tи для
обговорення найакгуальнiших пrтrань
житгя громад, зllхисту та дотримання

Вiддiл
правопросвiтництва та
налання БПfl" бюро
правовоi допомоги

ц(оЁтень-
грудень

кiлькiсгь
заходiв

з

<< /|- >>

rrlп
Найlr,rешуваlтня

fiвдання
Найменування заходу дJlя

викояання завдаItЕя

".,.. 
..:::|:'...,,

ВiдповiдальЯйй,
вI,lконавець ]"']

зЕlходу (на piBHi
вцдiлу або
службовоi
особиt)

TepMiH (дата)
виконання

звход0/

HafiMerryBaHH
я пок }ник8

результативно
gгi виконання

захоry

значеяgi локазника
результативностi виконання

заJ(оду

l:1l; маюfь



прав вразливиr( категорiй осiб,
пйвищеtrня правовоi фiзнаностi
насеJIення

3ахiд l. 1.3. Проведенrrя
правопросвiтницькж заходiв,
спрямованlо(
на запобiгання випадкам домашнього
насильства. дискримiнацi'i, злочинностi

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БГШ бюро
правовоТ допомоги

жовтень-
грудеIrь

кiлькiсть
заходiв

з

Захiл l . l .4. Проведення тематичнллх
ceMiHapiB, лекчiй, зустрiчей з правовоi
освiтп для осiб, якi належать до
основних соцiальнж i демографiчнlтх
груп населення, iнвмiдiв, лeHcioHepiB

Вiддiл
правопросвiтнпrцва та
надання БП!, бюро
правовоi допомогt

жовтень-

фудень
кiлькiсть
заходiв з

Захiд 1.1 .5, Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на запобiгання
безробiтпо

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

КiлькiФь
заходiв

з

Захiд 1.1.б. Органiзацiя та проведення
заходiв, присвяченж до
Все)rкраiнського дня безоrпатноi
правовоi допомоги (в тому числi
флешмоби, уроки права, брейн-ринги,
та iH.)

Вiддiл
правопросвiтництва та
налання БfI!" бюро
правовоТ допомоги

]KpDTeHb-

ТУдеш
кiлькiсть
заходiв

жовтень_
грудень

з



Захiд 1.1.7. Проведення тематrчних
ceMiHapiB, лекчiй, зустрiчей для дiтей
crpiT, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклуванкя, дiтей якi перебрають у
склаJlних житt€вих обставинах, дiтей
якi постраждали внаслiдок воснних дiй
та збройних конфлiкгiв

Вiддiл
правопросвiтничтва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

жовтень-

ФУДень

кiлькiсть
заходi8

з

Захiд 1.1.8. Провеленru тематичнж
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО для
вирiшевrrя найбiльш акryальнtlх
правовж питань вказаноi кат€горii
населення

Вiддiл
правопросв iтницгва та
налання БПll" бюро
правовоТ допомогlt

жовтень-

Фудень
кiлькiсгь
заходiв l

3ахiд 1.1.9. Пiдгmовка та розмiщення
на сайIгах державних органiв. органiв
мtсцевого самовр,цування,
громадськrх об'едIrань iнформацii
правового харакr€ру, MaTepia.lliB щодо
функчiонування системи БП!

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БГIД бюро
правовоТ допомогн

жовтень_

Фудень кiлькiсть
публiкачiй 6

Захiд 1.1. l0. Рgзмiщення iнформачii,
важливот для захисry прав громалян (у
тому числi сочiальна рклама) на

фiчiйному веб-сай,гi регiонального
цешру, цеmрiв зайнятосгi, соцiальних
мтежж, громфlськж мiсцях

Вiддiл
правопросвiтництва та
налання Б[I.Щ, бюро
правовоi допомоги

жовтень-
грудень

кiлькiсть
публiкачiй з

Захiд 1,1.1l. оrryблiкування у
друкованrD( мiсцевих ЗМl сгатей
правового харакгеру, консультацiй та
iнформачiй про досгуп до безоrrпатно1
правовоi допомоги

Вiддiл
правопросвiтництва та
наланlл БПll" бюро
правовоi допомоги

жовтень_

грудень
кiлькiсть
пфлiкацiй 1



Захiд 1.1.12. Пфлiчна презентаuiя

результатiв дiяльностi MI-[ та бюро
правовоI допомоги Jця громад,
партнерiв та ЗМI

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
пра8овоТ допомоги

жовтень-
грудень

кiлькiсть
презентацiй

l

Вiдцiл
правопросвiтницгва та
налання БП,Щ" бюро
правовоi допомогп

жовтень-
грудень

кiлькiсть
охоIUIеншх

правових тем,
не менше

По Mipi необхiлносгi

Захiд 1.1.1З. виmтовлення та

розповсюдження власнж
iнформачiйнrл< матерiалiв (бук.гIсгiв,

флаерiв, мчголичних матерiалiв тощо)
щодо функчiонрання системи БПД

Вiддiл
правопросвiтницгва та
наланttя БlЩf, бюро
правовоi допомогп

жовтень-
грудень

кiлькiсгь
виiiдiв

9

Захiд l. t. l4. Органiзацiя та проведення
впiЪнж (он-лайн) консульryвань, у
тому числi в рамках роботн
консультачiйншt rryнкгiв досгуtry ло
безоплатноi правовоi допомоги,
спрямованю( на роз'ясненrrя змiсгу
к.lточовr* рформ (змiн у
законодавствi) у сферi земельного
законодавства

кiлькiсть
виiздiв

9

Захiд 1.1.15. Органiзачiя робmи
консультацiйншх тryнкгiв досryпу до
БfI[ у примiщеннi струкгурвих
пiдрозлiлiв фiлii.ЩУ <I_IeHTp прбацii>

Вiддiл
правопросвiтнпцтва та
надання БП[ бюро
правовоi допомоги

грудень
жовтень-

По Mipi необхiлностi
Захiд 1.1.1б. Органiзацiя надання
адресноi безогчlатноi правовоi
допомогп нgзахищеним верствам
населення

Вiддiл
правопросвiтницгва та
надання БtIД, бюро
правовоi допомогfi

жовтень_
грудень

кiлькiсть
виi'здiв



Захiд 1.1.17. Забезпечення досгупу до
елекгронних cepBiciB Мiнiсгерсгва
юстицii Украiнп

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БtЦ, бюро
правовоi допомоги

жовтень-
грудень

кiлькiсть
звернень

По Mipi необхiлностi

3ахiд 1.2.1,
Наповнення довiдково-iнформачiйноi
платформи правовlлх консультаuiй
<WikilegalAid>

Вiддiл
правопросвiтництва та
налання БГI!, вiдцiл
органiзацii надзння
БВП.Щ та робmи з iI
надавачами, бюро
правовоТ допомоги

жовт€нь-
грудень

кiлькiсть
консультацi й

I

Захiд 1.2.2.Редагування та пiдтимка в
акгуальному cTaHi правовж
консультачiй розмiщенl.тх в довiдково-
iнформаuiйнiй платформi
<WiHLegalAid>

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД, вiддiл
органiзаuiТ налання
БВПfl та робmи з ii
надавачами, бюро
правовоi допомоги

жовтень_

Фудень
кiлькiсть
оновлень

6

2

Захiл 1.2.3.Популяризаuiя ловiлково,
iнформачiйноТ rшатформ и правових
консультацiй (WikiLegalAid>

Вiддiл
правопросвiтницгва та
наданlrя Б[IД вiддiл
органiзацii надання
БВIЩ та роботи з 'ri'

надавачами, бюро
правовоТ допомоги

жовтень-
Грудень

кiлькiсть
заходiв l

здхц 1.2.
WiHLegalДid



кiлькiсть
заходiв

l

Захiд 1.3. l.Залучення партнерськ}о(
органiзачiй ло спiвпрачi в частинi
перенаправлення клiснтiв до
спецiалiзованlлх установ.
3апровалження ефективного механiзму
перенаправленя клiснтiв мiж мережею
БfЦ та нсаалежними провайдерами

Вiддiл
правопросвiтницгва та
налання Б[Ш бюро
правовоi допомоги

жовтень-
грудень

3ахiд 1.3.2. Пiдписання HoBl.tx

Меморанлрriв про спiвпрашо (зусгрiчi,
бговорення результатiв спiвпрачi та
напращовання нових пiдходiв);
Ук.падення додатковж
уго.п/меморанлумiв про
п€ренаправлення; 3бiр, заповнених
партнерами, Анкчг партнерськи)(
органiзацiй

,Щирекгор МЩ
жовтень-
грудень

кiлькiсть
зусrрiчей

l

Захiд 1.3.
мехаrriзм
перенаправлешшя

3ахiл 2.1. l.Органiзацiя та проведення
кругпих столiв, робочж зустiчей,
тренiнгiв лпя адвокатiв з меrою
обговорення ск.ltалних та акryальних
питань; поширен}ш позитивного
лосвiлу, кращих пракгик адвокатiв, якi
прашоють у системi БП,Щ

Дирекгор МЦ, вiддiл
органiзачii налання БВП!
та роботи з i'i надавачами

жовтень_
грудень

кiлькiсть
зустрiчей

14

ЗахЦ 2.1.
PEERREVIEW

3. Людп у територiальпих громадах мають кращi можлпвостi для реалiзацii cBoix прав

3ахiд. 3. l. l Проведення iнформацiйноi
кампанii про вiлновне правосуддя

.Щирекгор МЩ,
вiдцiл
правопросвiтниrпва та
налання БП,Щ бюро
правовоi допомоги

жовтень-
грудень

кiлькiсгь
заходiв

l5
Захiд 3.1.
Вiдновне правосуддя

Захiд 3.2.1 Провелення заходiв iз
заrryчення та вiдбору пmенцiйнюк
претенлеrпiв/воло}перiв до сисr€ми
БПД (iнформачiйно-роз'ясшовмьна

робота серед сгулевтiв, активнrх
громалян у рiзнкх чiльовюк rрупах)

.Щирекгор МЩ,
Вiдцiл
правопросвiтниrцва та
надання БГIfl, бюро
правовоi допомоги

жовтень-
грудень

кiлькiсть
зжодiв

lб
3ахiл 3.2. Мережr
волонтерiв/Амбясrлорl
Бпд

3

2. Клiентн отримують якiспi послугш бс!оцлsтн0l прововоI допомоrп



Захiд 3.3.1. Розвиток партнерських
мереж та взасмодiя з оргавам1.1
мrсцевого самовряд}ъання з метою
розроблення та прийняття проектiв
мiсцевttх програм наllання Бгц,
зап}л{ен}ul у якостi ix виконавцiв
яюrайширшого кола громадських

ганiзацiй вiдповiдного lлю

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоги

кiлькiсть
заходiв

3ахiд з.з.2. Надання мgгодичноТ
допомоги ОМС щодо органiзачii ними
надання БПД

Вiддiл
правопросвiтницгва та
надання БГlД бюро
правовоi допомоги

грудень
жовтеflь- кiлькiсгь

зустрiчей 9

Захiд З.3.з, Проведенlrя робочих
зустрiчей та нарад iз партнерами по
обговоренню результатiв роботи та
напращовання Hoвro( пiдходiв до
наданвя БПД

.Щиректор МЩ, вiддiл
правопросвiтництва та
надання БГЦ, вiддiл
органiзацii надання
БВПfl та робmи з iT
надавачами, бюро
правовоi допомоги

жовт€нь-
грудень

кiлькiсть
зустрiчей

7

ЗахЦ 3.3.
незалежlri
проваЙдери БfЦ

ЗахИ 3.з.4. Проведенlrя робочж
зусrрiчей iз предсгавниками органiв
мiсцевого самовряд}ъанIи, державнж
органiв, громалськж органiзачiй з
метою налагодження спiвпрачi та
розвI{гку партнерськID( мереж,
заrryчення нових сгейю<олдерiв, у тому
чис.пl створекня не}алежного
провайлера на piBHi терrrюрiаrrьних
громад,

.Щирекгор МЦ, вiддiл
правопросвiтництва та
надання БГЦ, бюро
правовоi допомоги

жовтень-

Фудень

Захiд 3.4,l. Формування та пiдтримання
в акryальному cTaHi картп правових
потреб територiальних громад

Вiддiл
правопросвiтництва та
надання БtЦ, бюро
правовоi допомоги

жовтень-
грудень

кiлькiсть
)дагальнень

8

Захiд 3.4.2. Проведення дослiджень
щодо визначення правових потреб
громадянJ задоволеностi liаселення
посл}тамlл центiв БВПД

Вiддй
правопросвiтництва та
надання БПД, бюро
правовоi допомоrи

цоЕтень-
Iрудень

кiлькiсть
дослiджень

жовтень-
грудень l

l

кiлькiсть
зусцliчей I

здхц 3.4.
впзначенпя
прrвовпх потреб
громедян

1

1



4. Спстема безоплатноi правовоi допомогп € незалеrкною, lшiептоорiентованою, iнновацiйною, ефекrпвною

9

ЗахИ 4.1.
Вдосконалене
управлiнпя
системою БПД

3ахiд 4.1.1. Проведення рiзнtлх
комунiкативних захолiв щоло обмiну
досвiдом та покращення взасмодii та

результативносгi робmи цеrпрiв з
надання безоплатноi вторинноi
правовоТ допомоги

.Щирекгор MI_|, вiддiл
правопросвiтництва та
цадання БПД, вiддiл
органiзачii налання
БВП,Щ та рбmи з ii
надавачами, бюро
правовоТ допомоги

жовтень-
грудень

кiлькiсть
заходiв

2

Захiд 4. l .2. Провелення МЩ

реryлярного монiторинry дiяльностi
бюро правовоi лопомоги та оцiнювання
якостi послlт БП/[, що нtlми надаються

.Щирекгор МЩ, вiдлiл
правопросвiтницгва та
надання БПД, вiддiл
органiзачii надання
БвIц

жовтень-
грудень

кiлькiсть
монiторингiв

2

10
Захiд 4.2.
оптпмiзовднi
вптратп

3ахiд 4.2.1.Пiдгmовка до
впровадх(ення електронного кабiнету
адвоката системи БfI!

Вiддiл органiзачii
надання БВП,Щ та роботи
з ij надавачами

жовтень-
грудень

кiлькigгь
заходiв

По Mipi необхiдностi

Захiд 4.2.2.Пiдгmовка до
впровадх(ення системя елекгронного
док}тrrеIтгообiry

Вiддй органiзацii
наданtл БВП! та рбmп
з ii надаmчами

жовтень-

Фудень
кiлькiсть
заходiв

По Mipi небхiлвосгi

Захiд 4.2.3. Заtgпiвля та всIановлення
необхiдного обладнання в цектрах з
наданкя безоплатноi вторинноi
правовоi допомоги (у т.ч. бюро правовоi
лопомоги) та полiпшення спроможностi
бюро по запученню фахiвчiв лля
проведеЕня консульт}вання

.Щирекгор Mt|" вiддiл
правопросвiтництва та
наданttя БПД

жовтень-
грудень

кiлькiсть
закупiвель

l

11

Захiд 4.3.
Iновацiйний портал
IТ-рiшень правових
питань

3ахiд 4.3. l.Ъбезпечення доступу особи
до еJIектронн их cepBiciB ПФУ,,ЩФС
зФUrя пришвцдшення процед/ри
пiлтверлження належностi осби до
суб'екгiв права на БВП!

Вiддiл
правопросвiтництва та
наланrrя БГI!, вiддiл
органiзацii вадання
БВГIfl та робmи з 'ti

надавачами, бюро
правовоТ допомоги

жовтень_
грудень

кiлькiсть
доступiв

По Mipi небхiдностi

Вик. Марiя Рiшко


