
Звiт про виконання плану дiяльностi
Регiонального центру з надацня безоплатноi вторинноi правовоi допомоги у Закарпатськiй областi

на 202| piK у III- му кварталi

п/п Наймен5tвання завдання
Найменувавня заходу для

впконання завдання

Найменування
показкнка

результативностi
виконання заходу

Значення показllика результативностi
виконання заходу Примiтка у разi

недовl|конання плану

План Факг

l. Суб'скги вiдцовЦного права мають рiвний доступ до БПД

3авдавня 1.1. Рднrriй досryп тr
iнклюзивпiсть

Захiд 1.1.1. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на роз'яснення змiсry
ключових реформ (змiн у законолавствi)

у сферi земельного законодавства,
охорони здоров'я, соцiального захисry,
пенсiйного забезпечення, тоцо

Кiлькiсть rаходiв l 2

кiлькiсть заходiв l J

Захiд 1.1.3. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямоsаних яа запобiгання випадкам
домашнього насильства, лискрим iHattii.
злочинностi

кiлькiсть tаходiв l

l

Захiд 1.1.2. Проведення спiльних
зустрiчей (круглi столи, семiнари) з

метою нzчlагодження спiвпрацi з
територiальнимtл громадами, оргаtiами
мiсцевого самоврядуван}ul, громадськими
органiзачiями для обговорення
найакryальнiших питань життя громад,
захисту та дотримання прав вразливих
категорiй осiб. пiлвищення правовоi
обiзнаяостi населення

l



lКiлькiсть !аходiв

Захiд 1.1 .4. Проведення тематичних
ceviHapiB. лекчiй. зустiчей з правовоТ
освiти для осiб, якi належать до основних
соцiальних i демографiчних груп
населення, iнвалiдiв, пенсiонерiв

кiлькiсть захолiв

Захiд 1.1 .5. Проведеная
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованих на запобiганru безробiття

lкiлькiсть заходiв

Захiд 1. 1.6. Проведення тематшчних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО для
вирiшення вайбiльш актуальних правових
питань вказаноi катогорii населення

бКiлькiсть публiкацiй

Захiд 1.1.7. Пiдготовка та розмiцення на
саlrгах державних оргаяiв, оргавiв
мiсцевого самоврядування, громадських
об'€двань iнформацiТ правового
характеру, матерiалiв щоло
функчiонування системи БП,Щ

lE93Кiлькiсть публiкацiй

Захiд l. 1.8. Розмiщевня iнформаuii,
важливоi для захисry прав громалян (у
тому числi соцiальна реклама) на
офiчiйному веб-сайтi регiонального
центу, центiв зайяятостi, соцiальних
мережах, громадських мiсцях

l 5

Захiд 1.1.9. Опублiкування у лрукованих
мiсцевих ЗМl статей правового
характеру, консультацiй та iнформачiй
про лосryп ло безоплатноТ правовоТ

допомоги

Кiлькiсть ефiрiв

Захiд 1.1.10. Висryпи на ралiо/мiсцевому
телебаченнi з роз'ясненнями Фомадянам
гарантоваlrих iM Констиryчiсю та
законами УкраТни прав у рiзних сферах
життя

кiлькiсть заходiв
Захiд l .l .l l. Проведення спiльних заходiв
з представником Уповноваженого ВРУ з

людини полiцейським

l

l l

l

l4

Кiлькiсть публiкацiй

l l

l l



Омбулсменом щодо запобiганню
порушення прав людини

l l

Захiд 1.1.12. 3абезпечення роботи
консультацiйного пункту прийому
громадян у примiщеянi УВП ]Ф 9

кiлькiсть заходiв

Кiлькiсть консультацiй l l
Захiд 1.2. l.Наповнення довiдково-
iнформачiйноi платформи правових
консультачiй <WikiLegalAid>

6 6кiлькiсть оновлень

Захiд 1.2.2.Редаryвання та пiдтримка в

акryальному cTaHi правових консультачiй
розмiщених в довiлково-iнформацiйнiй
платформi KWikiLegaIAid>

t lкiлькiсть зэходiв

Завдацвя I.2. WikiLegalAid

Захiд 1.2.3.Поrrуляризацiя довiдково-
iнформацiйноi платформи правових
консультачiй <WikiLegalAid>

2

кiлькiсть заходiв l lз
завдання 1.3. Механiзм
перенапра&jlевня

3ахiд 1.3. l.Залrrення партнерськID(
органiзаuiй ло спiвпрацi в частинi
перенаправлеЕня клiентiв до
спецiалiзованих установ.
3апровамення ефекгивного механiзму
перенаправленя lслieHTiB мiж мережею
БП,Щ та незалежними провайдерами

2. Клiснти отримують якiснi послуги безоплатноi правовоi допомоги

l lКiлькiсть зустрiчей4 завдання 2.1. PEER REvlEw

Захiд 2.1 .l.Органiзацiя та проведення
круглих столiв, робочих зустрiчей.
тренiнгiв для адвокатiв з метою
обговорення склалних та акryальних
питань: поширення лозитивного досвiду.
кращ}тх практик адвокатiв, якi працюють

у системi БП[



3ахiд 2.1.2.Проведення спостережень за

роботою адвоката в судi
24 24

Захiд 2.2,З.Проведення бесiд з клiснтами кiлькiсть бесiд 5 5

Захiл 2.2.4.Проведевня перевiрок
лостовiрностi наданоi адвокатами.
iнформаuiТ за вразливим}i категорiями
суб'сктiв права на БВП,Щ

30 276

Кiлькiсть перевiрок 30

3. Люди у територiальних громадах мають кращi мо)rс.ливостi для реалiзацii cвoix прав

6

завдавня 3.1. Вiдновне
правосуддя. Медiацiя

3ахiд. 3.1.1 Проведевня iнформацiйноi
кампанii про Вiдновне правосуддя

кiлькiсть заходiв l

,l Завлання 3.2. Мережа
волонтерiв

Захiд 3.2.1 Проведення захолiв iз
залrlення та вiдбору потенцiйtiих
претендентiв/волонтерiв по системи БП,Щ

(iнформачiйво-роз'яснювальна робота
серед, сryдентiв, активних громадян у
рiзних чiльових групах)

кiлькiсть заходiв l l

4. Спстема безоплатпоi правовоi допомоги с незалежною, клiснтоорiентованою, iпновацiйною, ефекгивпою

Завдання 4.1. Вдосконале]rе

управлiнпя системою БП.I|

Захiд. 4.1.1. Проведення рiзних
комунiкативних заходiв щодо обмiну
досвiдом та покращення взасмолii та

результативностi роботи центрiв з

надання безоплатноТ вторинноi правовоi
допомоги

Кiлькiсть ]аtодiв l
l

Кiлькiсть спостережешь

Кiлькiсть перевiрок

Зжiл 2.1 .5.Провелення оцiнювання якостi
пiдгоmвки ппсьмових консультацiй та

роз'яснеяь iз питань земельних
правовiдносин, наданих працiвниками
мiсцевих центрiв

90

9



3ахiд 4. 1.2.Проведення РЦ монiторинry
дiяльностi МЩ, бюро правовоТ допомоги,
оцiнювання якостi послуг БПД, що ними
надаються. Виявлення потреби у
проведеннi внутрiшнiх навчань

Кiлькiсть монiторингiв l4 l4

Захiд 4.1.3. Проведення навчань лпя
працiвникiв MI_{ та фахiвцiв бюро
правовоi допомоги з литань органiзачii
надання безоплатноi правовоi допомоги,
локрацення KoMyHiKar ивноi лiяльностi

кiлькiсть заходiв l 1

Захiд 4.1.4.Проведення засiдань KepiBHoi

ради
Кiлькiсть засiддпь l l

!иректор В.Ю.Попадинець


