
 

 

ЗВІТ  

про виконання плану діяльності Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на 2021 рік у IV кварталі  
                    

п/п Найменування завдання 
Найменування заходу для виконання 

завдання 

Найменування 

показника 

результативності 

виконання заходу 

Значення показника 

результативності виконання 

заходу 
Примітка у разі 

недовиконання плану 

План Факт 

Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

1 
 
  

 

Завдання 1.1.  

Ранній доступ та 

інклюзивність 

Захід 1.1.1. Проведення у місті Києві 

конкуру адвокатів, які бажають 

долучитися до надання БВПД (у разі 

оголошення проведення конкурсу) 

Кількість заходів За потреби За потреби  

Захід 1.1.2. Проведення 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи та робочих зустрічей з 

адвокатами, які долучились до 

надання БВПД за результатами 

проходження конкурсу (у разі 

оголошення проведення конкурсу) 

Кількість заходів 
 

За потреби 1  

Захід 1.1.3. Проведення консультацій 

у ДУ «Київський слідчий ізолятор» 

для засуджених осіб щодо їх права на 

отримання БВПД 

Кількість заходів 1 0 

У зв’язку з запровадженням 

на території м. Києва 

карантину 

Захід 1.1.4. Розповсюдження 

інформаційних матеріалів та 

інформування населення про БПД 

Кількість заходів 
 

Постійно Постійно  

Захід 1.1.5. Забезпечення роботи 

дистанційних пунктів у приміщеннях 

пробації 
Кількість заходів 1 0 

У зв’язку з запровадженням 

на території м. Києва 

карантину 

 

Захід 1.1.6 Аналіз ефективності 

роботи діючих дистанційних пунктів 

доступу до БПД для можливості 

Кількість заходів 
1 
 

1  



підготовки звітів та пропозицій щодо 

оптимізації 

Захід 1.1.7 Відвідування 

маломобільних груп населення за їх 

місцем проживання для надання БПД 

Кількість виїздів За потреби 7  

Захід 1.1.8 Участь у Координаційних 

радах з протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми 

Кількість заходів За потреби 3  

 

Захід 1.1.9 Виготовлення буклетів 

шрифтом-Брайля з актуальних 

правових питань 

Кількість буклетів 150 0 
У зв’язку з запровадженням 

на території м. Києва 

карантину 

Завдання 1.2. БПД-

онлайн 

Захід 1.2.1 Взаємодія зі ЗМІ та 

партнерами щодо висвітлення 

діяльності системи БПД у місті Києві 

Кількість заходів Постійно Постійно  

Захід 1.2.2. Розміщення правових 

консультацій у юридичних ЗМІ та 

роз’яснень щодо права на отримання 

БПД 

Кількість публікацій 1 1  

 

Захід 1.2.3 Надання правової 

інформації та консультацій з 

правових питань он-лайн 

Кількість 

консультацій 
За потреби 84  

 

Захід 1.2.4. Виконання проекту 

модулю «Кабінет адвоката БПД» у 

ЦАС 

Кількість заходів Постійно постійно  

Завдання 1.3. 

Довідково-

інформаційна 

платформа правових 

консультацій 

«WikiLegalAid» 

 

Захід 1.3.1. Підготовка 

консультативних матеріалів для 

WikiLegalAid 

Кількість матеріалів 1 1  

Захід 1.3.2. Підтримка в актуальному 

стані та оновлення WikiLegalAid Кількість публікацій постійно постійно  

Завдання 1.4. Механізм 

перенаправлення  

Захід 1.4.1. проведення робочих 

зустрічей та круглих столів з питань 

перенаправлення клієнтів 

Кількість зустрічей 1 1  

Захід 1.4.2. Залучення до співпраці 

нових партнерів з питань 

перенаправлення клієнтів 

Кількість партнерів За потреби 3  

Клієнти отримують якісні послуги БПД 



2 

Завдання 2.1. 

 

Незалежна фахова 

оцінка надання БВПД 

адвокатами системи 

БПД 
 

Захід 2.1.1. Участь у засідання Комісії 

з експертно-правового аналізу 

надання адвокатами системи БПД 

безоплатної вторинної правової 

допомоги (у разі утворення Комісій та 

впровадження законодавчих змін) 

Кількість засідань За потреби За потреби  

Захід 2.1.2. Підготовка пропозицій 

щодо механізмів удосконалення 

надання адвокатами системи БПД 

безоплатної вторинної правової 

допомоги та покращення її якості (у 

разі утворення Комісій та 

впровадження законодавчих змін) 

Кількість пропозицій За потреби За потреби  

Захід 2.1.3 Проведення робочих 

зустрічей з метою ознайомлення 

адвокатів з порядком оцінювання 

якості надання БВПД (у разі 

утворення Комісій та впровадження 

законодавчих змін) 

Кількість зустрічей За потреби За потреби  

Завдання 2.2. Strategic 

litigation 

Захід 2.2.1 Пошук і виявлення фактів 

системних порушень прав людини (у 

разі створення Комісій) 

Кількість заходів Постійно Постійно  

Захід 2.2.2 Напрацювання та 

поширення практики вирішення 

виявлених порушень (модельна 

справа) (у разі створення комісій) 

Кількість заходів Постійно Постійно  

 Завдання 2.3.  
Захід 2.3.1  Участь у навчаннях на 

базі Школи 
Кількість заходів 1 0 

У зв’язку з запровадженням 

на території м. Києва 

карантину 

 
Завдання 2.4. Strategic 

litigation 

3ахід 2.4.1 У разі створення 

міжрегіональних комісій та 

узагальнення ними перевірених 

матеріалів експертних оцінок - 

створити модельну справу 

Кількість справ 3 0 
Міжрегіональна комісія не 

створена 

Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 

 

Завдання 3.1. 

Незалежні провайдери 

БПД 

Захід 3.1.1. Залучення юридичних 

клінік ВНЗ міста Києва до кола 

незалежних провайдерів БПД 

Кількість заходів 1 0 

У зв’язку з запровадженням 

на території м. Києва 

карантину 



  
Захід 3.1.2 Стажування студентів на 

базі Центрів БВПД 
Кількість заходів 3 9  

  

Захід 3.1.3. Проведення заходу щодо 

підвищення правової спроможності 

правничих клінік з теми: «Безоплатна 

правова допомога як ефективний 

механізм захисту прав людей в 

Україні» 

Кількість заходів 1 1  

  

Захід 3.1.4. Спільне надання БПД 

соціально-вразливим групам 

населення 

Кількість заходів 3 3  

 

Завдання 3.2. 

Спеціалізовані центри з 

надання БПД 

Захід 3.2.1 Залучення партнерів до 

реалізації правопросвітницької 

стратегії 

Кількість заходів Постійно За потреби  

Захід 3.2.2 Проведення розширених 

нарад з бібліотеками щодо залучення 

їх працівників в якості амбасадорів 

БПД 

Кількість заходів 2 2  

Захід 3.2.3 Проведення навчань для 

амбасадорів БПД 
Кількість заходів 2 0 

У зв’язку з запровадженням 

на території м. Києва 

карантину 

  

Захід 3.2.4 Аналіз результатів та 

показників діяльності волонтерів 

БПД 

Кількість заходів 1 1  

 

Директор                              Сергій БРЕУC



 


