
ЗВiт про впконання плану дiяльпостi Уlкгородського мiсцевого центру з надання безоплатноi
вторпнпоi правовоiдопомогп на 2021 piK у II кварталi

Захiд 1.1.
Ранпiй доступ та
iнклюзпвrriсть

Кйькiсть заходiв 3

3ахiд 1.1.1. Провелення
правопросвiтницьккх заходiв,
спрямованпх на роз'яснення змigгу
к.лючовrх рформ (змiн у
законолавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисry, пенсiйного
забезпечення, тощо
3ахiд 1.1.2. Проведення спiльних
зустрiчей (круглi столи, семiнари) з
мfiою нilлагодження спiвпрацi з
терrгор iа.llьним и rромадами, органами
мiсцевого самоврядуъання,
громаJIськими органiзацiяrrrп для
бговорення найакryальнiшlо< пrгань
життя громад, захисгу та дотримання
прав врirзливих категорiй осiб,
пiдвищення правовоi бiзнаностi
населення

Кiлькiсть заходiв з 3

Захiд 1.1.З. Провелення
правопросвiтницьких заходiв,
спрям ованиr(
на запбiгання випадкам домашнього
насильства, дискримiнацii. злочинносгi

кiлькiсть заходiв з 4

Найменування
зевдаýця

Найменування заходу для
виконання завдання

Найменування
пока:}ника

результативностi
йикоrrапня заходУ

.3шачення пока:}ника

Примiтка у разi
.Il,евцконання плану

ГIrrarl Факт

_ 1, Суб'екти вiдповiдноrо права мsють рiвпий досryп до бсаоплатно1 правовоi допомогп

з

l



Захiд l. 1.4.Провелення тематиtlних
ceMiHapiB, лекчiй, зустрiчей з правовоi
освiти дпя осiб, якi належать до
основнкх соцiальних i лемографiчних
Фуп насеJIення, iнвалiдiв, пенсiонерiв

кiлькiсть заходiв
3 з

Зжiд 1.1.5. Провеленrл
правопросвiтничькж заходiв,
спрrмованrп( на запобiгання
беJмiпю

Кiлькiсть заходiв
з з

Захiд 1.1.6. Органiзацiя та проведення
iнформачiйнrх захолiв ло l0-рiччя
ухвалення Закону УкраТни <Про
безогшатну правову допомоry)

Кiлькiсть заходiв з 4

Захiд 1.1.7. Проведення тематичних
ceMiHapiB, лекцiй, зустрiчей лля лiтей
сирiт, лiтей, позбавлених батькiвського
пiклранrп, дiтей якi перебрають у
складних життсвt{r( бставинах, дiтей
якi посграждали внас.пiдок BocHHlo< дiй
та збройнюr конфлiкriв

Кiлькiсть заходiв з

Захiд l. 1.8. Проведеннл т€матичн}D(
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО дtя
впрiшеняя найбiльш акryальнrтх
правовиr( питань вказаноТ категорii
насеJIення

Кiлькiсть заходiв 1 l

I

6



3ахiд 1.1.9. Пiдготовка та розмiщення
на сайтах державних органiв, органiв
м iсцевого самоврядування,
громадських об'еднань iнформачiТ
правового харакгеру, матерiалiв щодо

системи Б

3ахiд l .l . l5. Впготовлення та
рсl(}повсюдження власнж
iнформаuiйних матерiа.лiв (буклегiв,

флаерiв, метоличнж MaTepialliB тощо)
щодо фун кцiонування системи БfI!

Кiлькiсть rryблiкачiй 6 26

Захiд l. l. l0. Розмiщення iнформачii',
важливоi для захисry прав громалян (у
тому чrслi сючiальна рмама) на

фiчiйному веб-сайтi регiона:lьного
цеmру, цеlfтрiв зайrптостi, соцiальвих
мережах, громадськlлх мiсцях

Кiлькiсть публiкацiй 3 38

Захiд 1.1. I l. Опублiкрання у
лрукованих MicueBпx 3MI Фатей
правового хараlсгеру, консультачiй та
iнфрмачiй про лосгуп ло безоrrпатноi
правовоi допомоги

Кiлькiсть гryблiкацiй l з

Захiд |.|.l2,В}rсryпи на

радiо/мiсцевому телбаченнi з

роз'ясненнями громадянам
гаранmванl.D( iM Констиryчiею та
законами Укра'tЪи прав у рiзнж сферах
життя

Кiлькiсть висryпiв 1 4

Захiд |,1,1З, Проведення вуличного
iвформування Кiлькiсть заходiв 6 6

Захiд 1.1.14. Пфлiчна презентачiя
результатiв дiяльносгi MI_[ та бюро
правовоi допомоги rия Фомад,
партнерiв та ЗМI

Кiлькiсть прЕзентацiй l l

кiлькiсгь охопrrених
правовшr( тем, не менше

По Mipi
необхiдносri



Захiд 1.1.1б. Органiзацiя та проведення
виiЪних (он-лайн) консультувань, у
тому числi в рамкж роботи
консультацiйних пункгiв досryпу до
безоплатноi правовоi допомоги,
спрямованих на роз'ясяення змiсгу
ключових реформ (змiн у
законодавствi) у сферi земельного
закоllодавства

Захiд 1.2.1.
Наповнення довiдково-iнформацiйноi
гшатформи правовж консультацiй
<Wikil-egalAid>

кiлькiсгь виiьдiв

Кiлькiсть консультачiй

9 ll

z
Захiд 1.2.
WiНLegalAid

кiлькiсгь виiъдiв 9 9

Зжiд l .l .l7 Органiзачiя роботи
мобiльнж консультачiйнrтх rrуrктiв
прийому громадян у примiщеннi
сгрукryрних пiлрозлiлiв фiлiТ.ЩУ
<Щекгр прбачii>

Захiд 1.1.18. Органiзацiя надання
алресноi безоrшатноi правовоi
допомоги незахпщеним версгвам
насеJIенпя

Кiлькiсть виi'здiв
По Mipi

небхiдноgтi 0

Захiд 1.1.19. Забезпечення доmуrry до
елекгрояних cepBiciB Мiнiсгерства
юстицii УкраТни

Кiлькiсгь звернень

По Mipi
необхiдностi

0



Захiд 1.2.2.Редаryвання та пiдтримка в
акryа.льному cTaHi правоsих
копсультачiй розмiщенпх в довiдково.
iнформачiйнiй платформi
<WiHl-egaЦid>

kйbkicTb оновлень 6 1з

Захiл 1.2.3.Популяризацiя довiдковь
iнформачiйноi платформи правових
консультацiй (WikiLegalAid>

Кiлькiсть заходiв l 4

Захiд 1.3. l.Ъryчення партнерських
органiзацiй до спiвпрачi в частинi
перенаправлення клiснтi в до
спецiалiзованкх установ.
3апровалження ефективного механiзму
перенагцlавленя K.llicHTiB мiж мережею
БfI! та незалежними провайлерами

Кiлькiсть заходiв l 1

з
Зrхiд 1.3.
Мехrнiзм
перснlправлення Захiд 1.3.2. Пiдписання новж

Меморанлрliв про спiвпращо (зустрiчi,
бговорення рс:зультатiв спiвпрацi та
напрацювання новж пiдходiв);
ук.падення додатковж
угол/меморандумiв про
перенаправлення; 3бiр, заповнеЕпх
партнерамп, Анкет партнерськlr(
органiзачiй

Кiлькiсть зустрiчей l з

4

Захй 2.1.
PEER REVIEW 3ахiд 2. l. l.Органiзацiя та проведепня

крцлих столiв, робочж зусгрiчей,
тренiнгiв .шля алвокатiв з мегою
обговорення складних та акryальню(
питань; поширення позитивного
лосвiлу, крачrих прктик адвокатiв, якi
працоють у сист€мi БПД

Кiлькiсть зустрiчей

якlспl цоýлуrп , боrоплатноI правовоl допомоrп

1 1



3. Лrд" у *р"rорi""r"r я реалiзацii своik прав

5
Захiд 3.1.
Вiдновве прдвосуддя

Захiд. 3. l. l Проведення iнформацiйноi
кампанii про вiдновне правосуддя Кiлькigгь заходiв l 4

6

Зrriд 3.2. Мереrса
волонтерiв/Амбасадо
рп БПfl

Захiд 3.2.1 Провелення захолiв iз
затryчення та вiлбору пmенцiйних
прgrенденгiв/волокгерiв по системи
БГI! (iнформачiйно-роз'ясrпова.llьна

робOта сер€д сгудентiв, актпвнж
громалян у рiзних чiльових групах)

Кiлькiсть заходiв l 2

Захй 3.3.1. Розвиrcк партн€рсъких
мереж та взаемодiя з оргаками
мiсцевого самовряд)вання з метою
розроблення та прийняття проектiв
MicueBrTx програм надання БПД,
зацлення у як(хтi ii виконавцiв
якнайчrиршого кола громадськж
органiзачiй вiлповiдного прфiлю

Кйькiсть заходiв l 1

Захiд 3.3.2. Надання методичноi
допомогп ОМС щоло органiзацii нпми
надання Б[IД

Кiлькiсть зусгрiчей 9 l0

Зжiд 3.3.3. Провеленrп рбочж
зустрiчей та нарал iз партверами по
обговоренrпо результатiв робmи та
напрлцовання HoBlTt пiдходiв до
наданIrя БГЦ

Кiлькiсть зустрiчей l

Захй 3.3.4. Проведення робочих
зусгрiчей iз представниками органiв
мiсцевого самоврядуванRя, державнrх
органiв, громалськж органiзаuiй з
метою наJIагод)кення спiвпрачi та
розвитку партнерськlr( мереж,
заJDлення новIo( стейю<оллерiв, у тому
числi створння нqlалежного
провайлера на piBHi терlтгорiальнж
п)омФI

7

Захiд 3.3.
незалежпi
провsЙдери БПД

Кiлькiсть зустрiчей 3

l

l



8

Здвдання 3.4.
впзнlчеrrпя
правовпх потреб
громддян

3ахiд 3.4.1. Формування та
пiд,триманtrя в акryальному cTaHi KapTll
правовю( потеб територiальнкх
громад

Кiлькiсть )аагальнень l l

допомогп € незалея(ною, к.пiентоорiентованою, iнновацiйною, ефекгпвною4. Система безоплатноi правовоi
3ахiд 4.1.1. Проведення рiзних
комунiкативяих заходiв щодо бмiну
досвiдом та покращення взасмодii та

результативносгi роботи центрiв з
надання безоплатноi вторинноi
правовоТ допомоги

Кiлькiсть заходiв l 1

9

Захiд 4.1.
Вдоскопалепе
управлiпня
системою БfIД

3ахiл 4.1.2.Провелення МЦ
реryлярноrо монiторпнry лiяльносгi
бюро правовоi допомоги та оцiшованвя
якостi послуг БП!, що ними надаються

Кiлькiсть монiторингiв 2 2

Захiд 4.2. l.Пiдготовка до
впроваДження електронного кабiнету
адвоката системи БГШ

Кiлькiсть заходiв
По Mipi

необхiдностiЗахЦ 4.2.
оптпмiзованi
витрати Захiд 4.2.2.Пiдгоювка до

впровадr(ення системr електонного
локрrеrпообiry

Кiлькiсть заходiв
По Mipi

необхiдностi

l1

3ахiд 4.З. l.Ъбезпечення доступу особи
до елек,гронних cepBiciB ПфУ, ДФС
залпя пришвидшення процед}?и
пiдтвердження належностi особи до
суб'скriв права на БВП.Щ

Кйькiсть доступiв
По Mipi

необхИностi

.Щиректор Ужгородського мiсцевого центру з
надання безоплатноi вторинЕоТ правовоi допомоги М.М. Давиденко

l0

Захiд 4.3.
Iповацiйнпй портпл
IТ-рiшень прsвових
пптiпь

1


