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Захiд 1.1.
Раlltliй досr,уп та
itlк;rюзшвlliсть

п/п
Найменування

завдання
Найменування заходу для

виконання завдання

Найменування
показника

результативностi
виконання заходу

значення показника
результативностi
виконання заходу Примiтка у разi

невиконання плану

Il;laH Факт

l.C 'екти вiдповiдного п ва мають lвнии до п до безоплатноi п BoBoi допомоги
Захiд 1.1. l. Провсдснtlя
правопросвiтtlиtдькttх захrцi в,
спрямованrlх на роз'ясttеltня змiсту
ключових pet|lopM (змiп у
закоltодавствi) у сфсрi земелыtого
законодавства. охорони здоров'я.
соцiального захлtсту, пенсiйllого
забезпечення, тощо

Ki-rrbKicTb захоlliв з з

Захiд 1.1.2. Провсдення спiльнtrх
зусгрiчей (круглi столlt, ceMiHapH) з
метою налагоджсння слiвпрачi з
територiальними громадами, орга}|ами
м Iсцевого самоврядуваllllя.
громадськrlми органiзацiям и .tля
обговорення t,tайактуалыtiших питань
життя громад! захисту та до,гриманпя

прав вразливих катсгорiй осiб,
лiдвищення правовоi обiзttаltостi
населення

Кiлькiсть захrrдiв з з

Захiд 1.1.3. Проведення
правопросвiтнttчьких заходiв,
спрямованllх
на запобiгання вl|падкам ломашl|ього
насильсrва, дllскрttмiнацii.,зло,tltllltостi

Кiл bKicTb заходiв ] ]

I

I



3ахiл l. 1.4.Прtlвслqllllя тематltчнlIх
ceMirrapitl. llcKuiii. зусгрi,rсii 1 правовоТ

ocBit,tt для осiб. якi ltалежать lto
octtoBHrtx соцiа.ltыttlх i лемогра(liчних
l pyll HaccJlcllllя. ilrBalriлiB. пснсiоtlерiп

К i.lr r,Kicr ь ,lахо,l(iп
з ]

Захiд l. 1.5. flроведсння
правопросвiтниttькrlх заходiв,
спрямованих па запобiгання
безробiттю

Ki.rlbKicTb заходiв ] ]

Захiл 1.1.6. Провсдсttня тематпчttttх
ceMirrapiB, .llскцiii. зусr,рiчсй л,rл дiтей
сирiт, лiтсй, ttозбав,лсних батькiвськогrr
пiк,rувапtlя. дir,сit якi псребувають у
складtlих життсвих обс,гавинах, дiтей
якi постраlкла.ltи BttacLliдoK воснних дiй
та зброfi llих коtк|lлiк,гiв

I{i:lr,t<ic t,t, захlrliв 3

Захiд l. 1.7. Проведенttя тематлlчних
ceMiHapiB, зустрiчсй шя ВПО для
вrrрiшеtlllя ttайбiльш акryальних
правовllх пtll ань вказаtlоТ категорii
населен ня

кiлькiсr,ь заходiв l I

Захiд l,l .8. 11iдготtlвка та розмiщенrtя
на сайrах дсржавlrtlх оргаlliв. оргаltiв
м iсцевого самоврядувашня,
громалських об'сдrlань iнформачiТ
правового характеру, матерlалlв щодо
функuiонуваtlня сllстсми БП,Щ

KiltbKicTb rlубlriкацiй 6

1



Захiл l. 1.9. Рсt,rмiщсtlltя iHrPopMartiT.
важлllвоi шlя захисl,у !lpaB грома,/lяll (у
ToMy,lttc.lli соцizulьна pcKrlaMa) tta
ot|li чi iiHoMy всб-саГrтi регiоttалыtоlrl
цсllтру, це||трiв з,йttятrrстi. соцiалыtttх

х. адськllх мlсцях

Кiлькiсr,ь публ iкацiй з з9

Захiд |.|. |0. Опуб;riкування у
друкованих м iсцевих ЗМI статей
правового характеру, коtlсультаl(iй та
iнформашiй про доступ ло бсзопла гноi
правовоi доtlомоги

Ki'ltbKic,t,b публiкацiй l l

Захiл 1.1.1 l.Виступлt tta
pa,nitr/MicueBoMy телеба,lсttшi з

ро3'ясllенням и громаляtlам
гараttтованих iM Конституцiсю r,a

закоttами YKpaittrt прав у рiзних сферах
ж}lття

I(illbl<ic t l, висr,уllilt I

Захiд 1.1. l2. Вllготовлення та
ро,}повсюдженllя власllllх
iиt|lормачi йних матерiалiв (букllсгiп,

фласрiв, метоличrtих матерiалiв тощо)
щодо функцitrllування системп Б[l,Щ

кiltькiс-гь trхсlttлен ttx
прааових t,cм, l]e Mctlluc

IIо Mipi
ltсобхiлtlосr,i

()

Захiд 1.I.13. Органiзацiя та провсдсtlня
виi'tllих (он-лайн) консуJIьтувань, у
тому чrrслi в рам ках роботи
копсуль-гацiйпrtх пувктiв лоступу до
безоплатноТ ttpaBoBoi допомоги,
спрямованих lta роз'ясttсtlttя змiсту
кJtlоllових рс{юрм (змirl у
закоllодавствi) у сфсрi земе_льного
]акоllодавсl,ва

l(i:tt,Kicr l, BttliltiB 9 il

Захiл 1.1.14 Органiзачiя роботи
мобi.'tыtих коltсультачiйllих пунктi в

приЙому громаляIt у прим iщеннi
cTpyKTypHltx пiдроздiл iB фiлiТ ДУ
(Цептр пробацii)

Кiлькiсr,ь виiз;riв 9 9

Захiл l .1.15. Органiзацiя вадаltня
адрссноТ бсзоплатноi llрааовоi
доllомогп нсзахllщснl!м l]cpcтBaM
нассJIсн ня

Кiл ькiс,гь виi'злiв
По Mipi

llеобхiдностi
()

2



Iltl Mipi
ltсtrбхiлнос,t,i

Захiд 1.3.
Мсхапiзм
псрсllаправлсrIlIя

Захi,rr l .l .l6. Забезпс.lеtlня достуrlу
до сJIектроllIIих cepBiciB
М it l icTepcTBa Iостицii YKpaiilrt

Захiд l .З.2. Пiлtlисання ltових
Мсморанлум iB лро спiвпрачю (зустрiчi,
обговорення рсзультатi в спi впрачi та
напрацювання tlових пiлхолiв);
Укладення додаткових
у гол,/мем ора нлум iB про
перенаправлення; Збiр, заповнених
партнерами, AtlKeT партнерських
оргапiзачiй

l(i-rlbKic,t,t,,}Bcptlcl ll, 0

]

Захiл 1.2.1. Релаryвання та пiдтрltмка в
актуальному cTaHi правових
консультацiй розм iщених в довiдково-
iнформацiйнiй платформi
<WikiLegalAid>

I{iLll,Kicтl, ()llollJlclll, 6 l()

i

]

1
Здхilr 1.2.
WikiLcgalAid

Захiд l .2.2. Гlопулярлзацiя ловiлково-
iн{юрмачiйноТ плат(юрми правовпх
коllсультачiit <WikiLegalAid>

KiltbKicr ь ,laxo.,tiB l ]

Захilr 1.3.1.Зшlучеllltя llilpтl{epcbKltx
оргаlliзачiй ло сlliвпрацi п,tacTttlti
псрсllаllравлсllllя K,ricttтiB до
спеtliа_tliзоваtttlх установ.
Запрttвалжсtlllя c(lcK гtlBttot о Mcxattitvy
персllалравлеllя клiснтiв мiж мсрсжсtо
БГIl{ та HeзrurcжlttlMrl провайдераlп| ll

кiлькiсr,ь захолiв l l

зKi'llbKicTb зус,rрiчей

l
j

l
1



BoBoi допомоги2. Клiснти от ги безоIIлатноi пим loTb якtсlll посл

4

Захiд 2.1.
PEER REVIEW

Захiл 2.1. l.оргаlliзацiя та проведеttttя
круг;lих столiв. робо,lих зустрi,lсй.
тренiнгiв для алвокатiв з метою
обговорення скJlадllлtх та актуалыtих
питаньi поширсtltlя позllтивного
лосвiлу. кращttх ltракгпк адвокатiв. якi
прачюють у системi БПfl

Кiлькiсть зус1l i,lсй

3. Люди тс ilщl можливос,|,l для Gалlзацll cBolx п il l}и,I,о tilJlьних г омllдах MaloTb

5
Захiд 3.I.
Вiдllовпе lIрдsосу,ц/tя

Захiл. 3. I. l l Ilrоuс7lсllttя irrфopMlrtiiirKli
KilMпatti'i l tptr Bi,,1ltttBtlc ttравосуrutя I{ i-,l bKic,t,b захо;ti в

6
Захiл 3.2. Мережа
волонтерiв/Дмбасалорlt
Бпд

Захiд 3,2.1 Прrrведепня заходiв iз
залучення та вiдбору потенчiйних
претенлентiв/волонтерiв до сrrстеми
БПfl (iHt}opM а чiйrIо-роз'яснювал ы la
робота серел студеltтiв, активнлtх

ома/lя ll lзllllх lllJlьових llilx

кiлькiсть заходiв

Захiд З.3. l. Розвttток партнерськлtх
мерсж та взасмодiя з органами
мIсцевого самоврядування з MeTolo

розроблення та прltiiняття проектiв
мiсшевпх програм ttадання БПД.
]i}лучення у якостi ii виконавцiв
якнайширшого кола фомадських

гаll|-}а|llи l]lлllовlлllого п lJll()

KiлbKicтr, ,зaxtr;liB

Захiд ].3.2. }lit,tlatttlя мсгодич ноТ

допомогll ОМС uкlло tlргаttiзацiТ llими
наданlIя БГiЛ

Кiлькiсть зустрiчсй 9 9

Захiд 3.3.3. Провсдення робочttх
зустрiчей та ttарал iз партttерами по
обговоренню результаr,iв роботи та
напрац,овання нових пiдходiв до
налання БП[

7

Захiд 3.3.
нсзалежlli
ltроваl"лдсрп БПl|

Кiлькiсть зустрiчей

I

l l

l l

I l

l i



Захiд 3.3.4, Провсдеt|ня робочхх
зусгрiчей iз прслставtlltками органiв
мiсцевого самоврядуваllня, державнltх
органiв, громадських органiзацi й з

MeTolo налагоджеttня спi вtlрацi та

роз8итку партнерськllх мерех,
залучення HoBtlx с,rсiiкхоллсрiв, у тому
чltслi створенtlя llсзаJlежного
провайд€ра tta piBtti тернторiалыlих
громад

l(iлькiсr,l,,rус,грi,rсй l 4

4. Система безоплатноi пра вовоi доl|омоги € llезалежноrо, клiсttтоорi€Il,гоltаIlоIо, iнtlовацiЙноIоl, е
l

{lскr,и BHolo

t]

Здхiд 4. t.
BдocKolrir.llerrc
yпpaB.tlillltя
спстсмоlо БПД

Захiл 4. l. l.Провелеl|llя МЦ
регулярного MottiTopltttгy лiяльностi
бюро правовоТ лоtlомоги та оцiнtоваltttя
лкостi послуг БIll]. що ними ttадаlоться

Кiлькiсr,ь Mol t iгори ttгiв 2 z

9

Захiд 4.2.
оптпмiзованi
витратп

Захiд 4.2. l.Пiлготовка до
впровадження еJlсктронного кабiнету
адвоката системfi БПД

KfutbKicTb захtlлiв
tlo Mipi

llеобхiлltос,гi

Захiд 4.2.2.П iдготовка до
впровадження систсми електронного
документообiгу

К iлькiсть заходiв
lIo м ipi

l tсtlбх i.rllItlc,гi

l0

Злхiд ,1.3.

i lIoBaцiiilllliI пopтtr,ll
IT-piпIcIIb llpaRoBtlx
IIи,l,illlb

Захiд 4.3. l .Забсзпечсt ttt я доступу осrrбtt

до слектроltних ccpBiciB ПФУ, fiФС
,tад,rя прrlшвилшсllllя процедурll
tliдтвсрдrкення нrutеl<постi особш ло
суб'сктiв лрава lla БВП!,

KirrbKicTb дос,t,уltiв
Ilo пripi

r lсобх illt loc,r,i

Щиректор Ужгородського мiсцевого центру з

надання безоплатноТ вторинноi правовоi допомоги М.М. Давиденко
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