
Звiт про виконання плану дiяльностi Ужгоролського мiсцевогg шештру з надання безоплатноi
вторинноi правово[допомоги на 2021 piK у [[[ кварталi

Захiд 1.1.
Раннiй доступ та
iпклюзивнiсть

Найменування
пок&}ника

. результативностl

покЕвника
тивностl

заходу у разl
плаilу

Факт

1 'екги вhповiдного права мають рiвний доступ до безоплатпоi правовоi допомогп
Захiд 1.1.1. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрлмованих на роз'яснення змiсry
ключових реформ (змiн у
законолавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисту, пенсiйного
забезпечення, тоцо

Кiлькiсть заходiв 3 з

Захiд 1.1.2. Проведення спiльних
зустрiчей (круглi столи, семiнари) з
метою наJIагодження спiвпрацi з
територiальними громадами, оргаЕtrми
мiсцевого самоврядрання,
громаtlськими орrанiзацiями для
бговореннл найактуальяiших питань
життя громад, захисту та дотримання
прав вразливих категорiй осiб,
пiдвищення правовоi обiзнаностi
IlасеJlення

Кiлькiсть заходiв з 4

Захiд l .l .3. Проведення
правопросвiтничьких заходi в,
спрямованих
на запобiгання випадкам домашнього
насильства. дискримiнацii. злочинностi

Кiлькiсть заходiв 4

Найменування
завданпя

Найменування заходу для
виконання завдання

Ллан

3



Захiд l. |.4,ПроведенRя тематичЕl{х
ceMiHapiB, лекчiй. зустiчей з правовоi
освiти для осiб, якi належать до
основних соцiальних i демографiчних
груп населення- i нвалiдi в, пенсiонерiв

Кiлькiсть заходiв
3 з

Захiд 1.1.5. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямовавшr( на запобiгання
безробiтпо

кiлькiсть заходiв j 3

Захiд l. 1.6. проведеЕня тематичних
ceMiHapiB, лекцiй, зустрiчей лля лiтей
спрiт, лiтей, позбавлених батькiвського
пiкл)ъанкя, дiтей якi перебувають у
скJlадних житт€вих обставинах, дiтей
якi посграждали внаслiдок BocHHrTx дiй
та збройних конфлiкгiв

Кiлькiсть заходiв 3

3ахiд l. 1.7. Проведення тематичних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО ддя
вирiшення найбiльш актуiIльних
правовшх питань вказаноi категорii
населен ня

кiлькiсть заходiв l l

Захiд l .1.8. Пiдготовка та розмiщення
на сайтах державних органiв, органiв
м iсцевого самоврядування,
громадських об'елнань iнформачiТ
правового хараrгеру, MaTepiMiB щодо
функчiонування системи БПД

Кiлькiсть публiкацiй 0 з1

з



Захiд l,1.9. Розмiщенttя iнформачii,
важливоi для захисry прав громалян (у
тому числi соцiальна peK,raMa) на
офiцiйному вб-сайтi регiонального
чентру, ueHTpiB зайнятостi, соцiальних

адських м|сцях

Кiлькiсть публiкаuiй i 46

l lКiлькiсть публiкацiй

zlКiлькiсть висryпiв

Захiд l .l .l l.Висryпи на

ралiо/мiсчевому телебаченнi з

роз'ясненням и громаluнам
гарантованих iM Консгитуцiеlо та
законами Украiни прав у рiзних сферах
жи,lтя

6ýКiлькiсть заходiвЗахiд 1.1.12. Проведення вуличного
iнформрання

lКiлькiсть прgJентацiй

Захiд 1.1. l3. Публiчна презентачiя

результатiв дiяльносгi МЩта бюро
правовоТ допомоги для громад,
партнерiв та ЗМI

По Mipi
небхiдностi

кiлькiсгь охоплених
правовю( тем, не MeHlIJe

Захiд 1.1.14. Виготовлення та

розповсюдження власних
iнформачiйних MaTepia.lliB (буклетiв,

фласрiв, метоличних MaTepiarriB Touto)

щодо ф}fiкцiонування системи БП,Щ

9кiлькiсть виi'здiв

Захiд 1.I.15. Органiзацiя та проведення
виiЪних (он-лайн) консульт}вань, у
тому числi в рамках роботи
консультачiйвих пункгiв досгупу ло
безоплатноi правовоi допомоги,
спрямованих на роз'яснення змiсry
ключових реформ (змiн у

2

3ахiд 1.1.10. Опфлiкуъання у
друкованих мiсцевих ЗМ[ статей
правового характеру, консультачiй та
iнформачiй про доступ до безоrшатноi
правовоi допомоги

l



законодавствi) у сферi земельного
законодавства

9

Захiд 1.1.1б Органiзачiя роботи
мобiльних консультачiйнкх пунктiв
прийому громадян у примiщеннi
сгрукryрних пiлроздiлiв фiлiТ ДУ
(Центр пробацiТ)

кiлькiсть виi'здiв q

По Mipi
tlсобхiдностi 0

Захiл |.1.17. Органiзацiя надання
адресноi безоплатноi правовоi
допомоги незахищеним верствам
насел€вня

кiлькiсть ви'iiдiв

0Кiлькiсть звернень

По Mipi
небхiдностi3ахiд 1.1.18. 3абезпечення досryпу до

електроннlrх cepBiciB MiHicтepcTBa
юстичiТ Украiни

кiлькiсть оновлень ý б

Захiл 1.2.1,Релагlъання та пiдтримка в
акгумьному cTaHi правових
консультацiй розмiщених в довiдково-
iнформацiйнiй платформi
<Wikil-egalAid>

l

2

Здхiд 1.2.
WiKLegalAid

Захiд 1.2.2.Популяризацiя довiдково-
iнформацiйноi платформи правових
консультачiй <WikiLegalAid>

Кiлькiсть заходiв l



3

ЗахЦ 1.3.
Механiзм
перенlправленllя

Захiд 1.3. l.Залlчення партнерських
органiзачiй ло спiвпрачi в частинi
перенаправлення клiентiв ло
спецiалiзованих установ.
Запровалження ефективного механiзму
перенаправленя клiснтiв мiж мережею
БПД та незалежними провайдерами

Кiлькiсть заходiв l l

Захiд 1.3.2. Пiдписання нових
Меморанлрtiв про спiвпрацю (зустрiчi,
обговорення результатiв спiвпрачi та
напрацювання новrх пiдходiв);
Укладення додаткових
уго.п/меморандрлiв про
перенаправлення; 3бiр, заповнених
партнерами, Анкег партнерських
органiзацiй

Кiлькiсть зустрiчей l l

4

Захiд 2.1.
PEER REVIEW

3ахiд 2.1.1.органiзацiя та проведення
круглих столiв. рбочих зустрiчей,
тренiнгiв лля адвокатiв з мgтою
обговорення скJIадних та акryальнпх
питань; поширевня позитивного
лосвiлу, кращих пракгик алвокатiв. якi
праtлоють у системi БП.Щ

Кiлькiсть зустрiчей l l

5
Захiд 3.1.
ВЦновне прдвосуддя

Захiд. 3. l. l Проведення iнформачiйноi
кампанii про вiдвовне правосуддя

кiлькiсть заходiв l 2

6
3яхiд 3.2. Mep:lca
волоптерiв/Амбасалори
Бпд

Захiд 3.2.1 Проведення заходiв iз
заJryчення та вiлбору потенцiйних
прегендентi в/волонтерi в до системи
БП.Щ (iнформачiйно-роз' яснювальна

робmа серел сгулентiв, акrивних
громадян у рiзних цiльових групах)

Кiлькiсть заходiв l l

2. Клiеllти отрtlмують якiсшi послуrц безоплатп0I правово'f допомоги ,



lКiлькiсть заходiв l

3ахiд 3.3. l. Розвиток партнерських
мереж та взасмолiя з органами
мiсцевого самоврядування з метою

розрблення та прийняття проектiв
мiсцевих програм надання БПД,
за-rryчення у якостi ii виконавцiв
якнайширшого кола громадських
органiзаuiй вiлповiдного профiлю

9Кiлькiсть зустрiчей 9
Захiд 3.3.2. Надання методичноi
допомоги ОМС щоло органiзацiТ ними
надання БГЦ

l lКiлькiсть зустрiчей

Захiд 3.3.3. Проведення робочих
зусгрiчей та нарал iз партнерами по
обговоренню результатiв рботи та
напрацовання нових пiдходiв до
надання БГЦ

zКiлькiсть зустрiчей l

Захiд 3.3.4. Проведення робочих
зусгрiчей iз представниками органiв
мiсцевого самоврядування, державних
органiв, громадськлтх органiзаuiй з

метою налагодження спiвпрацi та

розвrгку партнерських мереж,
заIryчення нових стейкхоrцерiв, у тому
числi створення н€|}алежного
провайлера на piBHi територiмьних
ц)oMall

Захiд 3.3.
незалежнi
пров8йдери БПД7

aвoвoi допомоги е незалежною, клi€нтоор iентованою, iнновацiйною, ефективною4. Система безоплатноi пр

1lкiлькiсть заходiв

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

резул ьтативностi роботи ueHTpiB з
надання безоплатвоТ вторинноi
правовоi допомоги

8

Захiд 4.1.
Вдосконалене
упрдвлiншя
системою БПД

3ахiд 4.1.2.Проведення МЦ
реryлярного монiторинry лiяльностi
бюро правовоi лопомоrи та оцilповання
якостi послуг БПfl, що ними надзються

2Кiлькiсть монiторингiв



9
Здхiд 4.2.
оптпмiзованi
вптрати

Захiд 4.2. l.Пiдгmовка до
впровадження електронного кабiнету
адвоката сисгеми БПД

Кiлькiсть заходiв По Mipi
необхiдностi

Захiд 4.2.2.Пiдготовка до
впрова,дження системи електонного
документообiry

Кйькiсть заходiв Г_|о.пФi
неQý|цностl

l0

Захй 4.3.
Iновацiйний портал
IТ-рiшепь правових
питань

Захiд 4.3. l .Забезпечення доступу особи
до електронних cepBiciB ПФУ,,ЩФС
задля пришвидшення процед)?и
п iдтвердження належностi осби до
суб'скгiв права на БВП!

Кiлькiсть доступiв
tlо Mipi

небхiдностi

.Щиректор Ужгородського мiсцевого центру з
падання безоплатноi вторинноi правовоi допомоги М.М..Щавиденко4


